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RESUMO 

 

 

O tema dessa dissertação é sobre o papel do Poder Legislativo na produção de leis. A 

discussão sobre essa temática envolve a relação entre o Poder Executivo e o Poder 

Legislativo, que no âmbito da política estadual no Brasil, girou em torno do forte predomínio 

dos governadores sobre as assembleias. A hipótese principal aqui apresentada é a de que nessa 

relação o Executivo exerceria predominância sobre o Legislativo em razão do seu poder de 

agenda na produção das leis, e os deputados apresentariam baixo grau de participação no 

processo decisório. A partir de um estudo de caso, tendo como referência empírica a 

Assembleia Legislativa da Paraíba, especificamente os trabalhos da Comissão de 

Acompanhamento e Controle da Execução Orçamentária, no período entre 2011-2014, 

procurou-se analisar o comportamento dos parlamentares frente ao Poder Executivo e as 

dificuldades deste Poder para aprovar as Leis Orçamentárias Anuais (LOAS), em um contexto 

dominado pela oposição na Assembleia. As evidências apresentadas nesse trabalho indicam 

que, a despeito das prerrogativas constitucionais do Executivo que favorecem a aprovação de 

sua agenda legislativa, os parlamentares da Comissão de Acompanhamento e Controle da 

Execução Orçamentária da ALPB, apresentaram significativo grau de participação tendo em 

vista, especialmente, a aprovação das emendas parlamentares às LOAS encaminhadas 

anualmente pelo Executivo. Essa constatação contraria nossa hipótese originária corrente na 

literatura especializada, que sugere um baixo grau de participação dos deputados na produção 

legislativa. Quanto à ideia relacionada às dificuldades do Executivo de aprovar seus projetos 

de lei frente a uma Assembleia dominada pelas oposições, essa pesquisa revelou que o 

governador se utilizou de duas estratégias: pela via institucional ele criou o “Pacto Social pela 

Paraíba”, que viabilizou o acesso direto aos prefeitos, e; o “Orçamento Participativo 

Democrático” que lhe proporcionou o acesso à população e às lideranças de base de cada 

município. Do ponto de vista analítico, essas evidências sugerem um rico mosaico das 

relações entre Executivo/Legislativo no sistema decisório estadual, apontando para a 

necessidade de uma agenda futura de pesquisa que dê conta das variações e da diversidade 

dos sistemas políticos estaduais no Brasil. 

 

Palavras-chave: Assembleia, relação Executivo-Legislativo, política estadual, participação 

parlamentar. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

The theme of this dissertation refers to the role of the Legislative Power in the lawmaking 

process. Such a discussion brings in the relationship between the Executive Branch and the 

Legislative Branch which revolves around the strong predominance of governors over 

assemblies within the scope of state policy in Brazil. The main hypothesis here is that in this 

relationship the Executive, due to its agenda-setting in the lawmaking process, would exercise 

predominance over the Legislative, while the deputies would present a low degree of 

participation in the decision making process. Based on a case study, and having as an 

empirical reference the Legislative Assembly of Paraiba (LAPB), specifically the work within 

the Committee on Monitoring and Control of Budget Execution in the period between 2011-

2014, this research sought to analyze the parliamentarians’ behavior before the Executive and 

the difficulties of this Power to approve the Annual Budget Laws (in the Portuguese acronym, 

LOAS) in a context dominated by the opposition in the Assembly. The evidence presented in 

the research indicates that, in spite of the constitutional prerogatives of the Executive which 

favors the approval of its legislative agenda, the LAPB parliamentarians within the 

Commission of Monitoring and Control of the Budget Execution presented a significant 

degree of participation, especially in view of the approval of the parliamentary amendments to 

the Annual Budget Laws sent annually by the Executive. This finding contradicts the current 

hypothesis in the specialized literature, which suggests a low degree of participation of these 

deputies in the lawmaking process. In what concerns the hypothesis related to difficulties of 

the Executive Power in approving its bills before an opposition-dominated Assembly, this 

research demonstrated that the governor used two strategies: by means of the institutional 

route, he created the "Social Pact for Paraiba" which enabled the direct access to mayors; and 

the "Democratic Participatory Budget” which provided direct access to the population and 

grassroots leaders of each municipality. From the analytical point of view, the evidence 

suggests a rich mosaic of Executive/Legislative relations in the state decision-making system, 

pointing to the need for a future research agenda which can account for the variations and 

diversity of state political systems in Brazil. 

 

Key words: Assembly, Executive-Legislative relationship, State policy, Parliamentary 

participation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nas duas últimas décadas a Ciência Política esteve marcada por um grande debate 

sobre a questão do desenvolvimento e aperfeiçoamento da democracia política no Brasil. 

Neste campo temático observa-se a presença de duas tendências com vigor explicativo: uma 

corrente que enfatiza a organização da sociedade civil como lócus para o cultivo de valores 

políticos enquanto forma privilegiada de maximização da democracia; e uma outra 

perspectiva que privilegia a via institucional como a forma fundamental para aperfeiçoar as 

instituições políticas, em especial as instituições representativas.  

Sob a chancela dessa segunda perspectiva, observa-se um crescente interesse sobre os 

estudos legislativos. No Brasil um conjunto considerável de pesquisas e estudos sobre o 

Congresso Nacional encontra-se disponível. Contudo, comparativamente, ainda são poucos os 

estudos realizados sobre os legislativos estaduais, o que nos motivou a desenvolver esse 

trabalho de dissertação.  

Os trabalhos sobre o funcionamento das assembleias legislativas produzidos até o 

momento analisaram a direção e variação da natureza das relações entre os governadores de 

estado e o Poder Legislativo; o padrão de organização interna; o perfil da produção 

legislativa; e os traços mais gerais da composição interna de algumas assembleias após a 

promulgação das constituições estaduais de 1990.  

O tema dessa dissertação é sobre o desempenho do Poder Legislativo na produção de 

leis. A discussão sobre essa temática envolve a relação entre o Poder Executivo e o Poder 

Legislativo, que no âmbito da política estadual no Brasil, girou em torno do forte predomínio 

dos governadores sobre as assembleias. A hipótese principal é a de que, nessa relação, o 

Executivo exerceria predominância sobre o Legislativo em razão do seu poder de agenda na 

produção das leis, e os deputados apresentariam baixo grau de participação no processo 

decisório. 

Os objetivos dessa pesquisa consistiram especificamente em (1) analisar o 

comportamento dos parlamentares frente ao Poder Executivo, no que diz respeito à proposta 

da Lei Orçamentária Anual (LOA) e; (2) examinar as dificuldades de aprovação do orçamento 

pelo Poder Executivo em um contexto legislativo dominado pelas oposições. 

Essa investigação partiu do pressuposto de que as instituições capacitam ou restringem 

em grande medida as ações individuais ou de grupos de indivíduos, influenciando os 

resultados e alterando seus objetivos, de tal modo que, nos levam a considerá-las como 

variáveis independentes na análise das ações políticas. Para terem efetividade, as instituições 
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precisam ser capazes de estimular ou desestimular comportamentos, recolher, acumular e 

distribuir recursos, além de implementar meios para alcançar determinados fins. 

Nessa perspectiva, as instituições não devem ser compreendidas como um produto 

residual de estruturas sociais ou resultado de uma combinação de preferências, mas como 

mecanismos para a resolução de problemas de ação coletiva1 já que é possível conhecer as 

preferências potenciais dos atores envolvidos na ação. Isto implica do ponto de vista 

metodológico, que o comportamento individual não deve ser observado enquanto referência 

única, mas como um procedimento que ocorre somente sob situações de restrição, e como tal, 

só pode ser compreendido dessa maneira. 

Se considerarmos os cenários políticos determinados (especificidades de uma 

legislatura: uma bancada de maioria oposicionista ao Poder Executivo, por exemplo) mais os 

arranjos institucionais de uma dada Assembleia Legislativa, observaremos processos e 

resultados legislativos que apresentam singularidades. Sabemos que as instituições importam, 

porém elas atuam de maneira diferenciada em cada arena decisória. Além do mais, se os 

arranjos institucionais condicionam comportamentos dos atores políticos, constrangendo-os 

ou estimulando-os, eles também concorrem diretamente para os resultados políticos. Assim, 

utilizamos esse critério para escolher a Assembleia Legislativa da Paraíba, como objeto 

empírico de descrição e análise, enfocando o processo decisório da Comissão de 

Acompanhamento e Controle da Execução Orçamentária – CACEO.  

O recorte temporal incidiu sobre a 17ª legislatura referente ao período entre 2011-

2014. Esse período legislativo apresentou um ambiente político-eleitoral partidário, cuja 

singularidade consistiu numa situação em que a maioria parlamentar era de oposição ao 

Governo Estadual. Consideramos os contextos políticos como fator relevante para a análise 

dos processos legislativos, porque eles afetam as estratégias de atuação dos parlamentares, 

especialmente na interação desses com o Executivo. Esses cenários podem produzir processos 

legislativos no qual o Executivo desempenhe um papel mais proativo, ou um processo mais 

compartilhado entre os dois poderes, ou ainda um processo onde os legisladores atuem de 

forma mais autônoma. 

A forma como uma questão é posta fornece indícios importantes para traçar a 

                                                
1 O dilema da ação coletiva consiste em que “os indivíduos racionais e centrados nos próprios interesses não 

agirão para promover seus interesses comuns e grupais. Em outras palavras, mesmo que todos os indivíduos de 

um grupo grande sejam racionais e centrados nos próprios interesses, e que saiam ganhando se, como grupo, 

agirem para atingir seus objetivos comuns, ainda assim eles não agirão voluntariamente para promover esses 

interesses comuns ou grupais” (OLSON, 1999, 14). Essa capacidade de produzir racionalidade coletiva a partir 

das ações racionais dos indivíduos, sem a presença de regras institucionais, pode gerar irracionalidade coletiva. 

As instituições desempenham um importante papel ao serem capazes de constrangerem os comportamentos dos 

indivíduos para produzirem resultados socialmente mais desejáveis. 
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estratégia de pesquisa adotada em um trabalho de investigação científica. Assim, do ponto de 

vista metodológico, realizamos um estudo de caso porque ele abrange uma lógica de 

planejamento, técnicas de coleta de dados e abordagens específicas à análise dos mesmos 

(YIN, 2005, 33). Nesse sentido, o estudo de caso não é nem uma tática para a coleta de dados 

nem uma característica do planejamento em si, mas uma estratégia de pesquisa abrangente.  

Esta dissertação está dividida em três capítulos, além da introdução e das 

considerações finais. No primeiro capítulo, apresenta-se o debate teórico do Poder Legislativo 

vigente na teoria política contemporânea. Em seis sessões, expõem-se: a discussão no interior 

da ciência política sobre os regimes políticos e o Poder Legislativo; os fundamentos teóricos 

sobre o neoinstitucionalismo; as versões do neoinstitucionalismo; as discussões sobre a força 

dos partidos dentro do Legislativo; o debate sobre os estudos legislativos no Brasil; e das 

principais referências sobre as pesquisas relacionadas aos legislativos estaduais. 

O segundo capítulo, composto por seis sessões, retoma o “debate” em torno das 

Assembleias Legislativas, aborda a dimensão política do orçamento e apresenta as 

delimitações dos arranjos institucionais. As sessões foram assim configuradas: o debate em 

torno das Assembleias Legislativas; o orçamento e sua dimensão política; a dimensão 

políticas das escolhas orçamentárias; os políticos e o orçamento, ou a lógica que normalmente 

preside as escolhas orçamentárias; as funções do Poder Legislativo; e das delimitações 

constitucionais e regimentais do processo legislativo e organização interna da ALPB. 

O último capítulo trata propriamente da análise sobre o cenário político-partidário e 

eleitoral da Paraíba referente ao período estudado; da relação do Poder Legislativo 

Estadual/Poder Executivo; e da regulação institucional (Regimento Interno da Casa) referente 

às ações dos parlamentares na produção legal, a partir dos trabalhos da Comissão de 

Acompanhamento e Controle da Execução Orçamentária. O capítulo encontra-se organizado 

da seguinte maneira: o novo “desenho” da polarização político-partidária na Paraíba para o 

pleito de 2010.1; as relações Executivo-Legislativo e o cenário político paraibano pós-

eleitoral; e a dinâmica legislativa: arranjo institucional, comportamento parlamentar e 

produção legal na Comissão de Acompanhamento e Controle da Execução Orçamentária – 

CACEO. 

Nas considerações finais, resumem-se os resultados obtidos e recuperam-se as ideias 

centrais discutidas no decorrer do trabalho. Analiticamente falando, as evidências emergentes 

dessa pesquisa sugerem um rico mosaico das relações entre Executivo/Legislativo no sistema 

decisório da Paraíba, apontando para a necessidade de uma agenda futura de pesquisa que dê 

conta das variações e singularidades do processo decisório na ALPB. 
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2 – CAPÍTULO 1 - O DEBATE EM TORNO DA ORGANIZAÇÃO DO PODER 

LEGISLATIVO NA CIÊNCIA POLÍTICA 

 

2.1 Regimes Políticos e o Poder Político 

 

No campo da teoria política moderna a discussão sobre sistemas de governo se 

origina de uma divisão preliminar entre regimes parlamentaristas e presidencialistas. De 

forma objetiva o presidencialismo se distingue do parlamentarismo por englobar dois agentes 

do eleitorado, a assembleia e o presidente. A partir dessa premissa Shugart & Carey (1992) 

definiram de forma resumida o presidencialismo por meio de três características: o chefe do 

Executivo é eleito por voto popular; os mandatos do chefe do Executivo e da assembleia são 

fixos e independentes um do outro; e o Executivo eleito nomeia e dirige a composição do 

governo. 

Essa discussão no interior da ciência política é antiga, remete às discussões dos 

presidencialistas nos Estados Unidos, desde os founding fathers, a exemplo de James 

Madison. Contudo, é válido ressaltar que essa discussão ganhou relevo com a escola 

neoinstitucionalista. Esse interesse em torno dos regimes políticos ocorreu em meio à 

ascensão dos estudos neoinstitucionalistas, em torno dos estudos legislativos, especialmente 

sobre a organização do Congresso americano. E ao mesmo tempo a partir dos anos 70 

testemunhou-se uma nova onda de democratização pelo mundo, que Huntington (1994) 

denominou de “terceira onda”. Esse processo de democratização concorreu para uma 

discussão voltada sobre as qualidades dos regimes políticos, presidencialista e 

parlamentarista. Embora o presidencialismo tenha sido preferido no mundo político real, o 

parlamentarismo obteve preferência indiscutível entre os cientistas políticos. Nos últimos 

anos, o debate acadêmico vislumbrou o aparecimento de novos pesquisadores que ao 

estudarem o presidencialismo questionaram a ideia de que suas falhas fossem de natureza 

congênita. Abriu-se, portanto, no campo acadêmico, uma “visão mais flexível” em torno das 

qualidades do presidencialismo. 

A crítica principal feita ao presidencialismo já é clássica: consiste na separação e 

independência entre os poderes. Trata-se, segundo seus críticos, de um regime político que 

incentiva governos divididos, pois a eleição do Poder Executivo através do voto popular e sua 

independência frente ao Poder Legislativo concorreriam para um jogo de soma zero. Além 

disso, o mandato do presidente é fixo e independe da confiança que deposita o parlamento, e, 

por isto mesmo, seus críticos afirmam que o regime presidencialista estaria suscetível às 
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crises de governo. As soluções para essas crises inúmeras vezes são extraconstitucionais para 

resolver os impasses que o próprio regime ocasiona. 

Se em regimes presidencialistas já é difícil o Poder Executivo adquirir apoio 

parlamentar, em presidencialismos multipartidários o problema potencializa. Segundo 

Mainwaring (1993) o caso brasileiro é referência, bem como outros casos latino-americanos. 

Teoricamente parece razoável sustentar a dificuldade que o presidente teria para formar 

maioria parlamentar e criar condições positivas de governabilidade. Os estudos sobre a 

organização do processo legislativo nos Estados Unidos, não se depararam com esse tipo de 

problema em razão do bipartidarismo do Congresso americano. 

Não obstante, os estudos sobre a House of Representatives tornou-se a maior 

referência empírica no campo dos estudos legislativos na ciência política mundialmente.  Os 

estudos sobre a “House” desenvolveram as principais correntes teóricas sobre a organização 

do legislativo, dentre elas, a corrente distributivista, a informacional e a partidária. De acordo 

com Krehbiel (1992), organização legislativa quer dizer a alocação de recursos como tempo, 

dinheiro e staff e a atribuição de direitos parlamentares, como a atribuição em propor leis, 

debate-las, propor emendas, etc., seja por parte de legisladores individuais ou grupos de 

legisladores.   

Os teóricos distributivistas argumentam que a característica fundamental dos 

Legislativos democráticos é a oportunidade que têm os parlamentares autointeressados de 

conseguirem obter ganhos a partir de trocas, o chamado logrolling. As regras institucionais 

facilitariam essas trocas, permitindo que cada legislador faça concessões em matérias menos 

relevantes à sua base eleitoral, com o intuito de obter benefícios em matérias mais relevantes. 

De maneira diversa, os teóricos da perspectiva informacional enfatizam a expertise 

no conjunto do processo de organização da arena legislativa. Para eles, o desafio da 

organização parlamentar é o de obter ganhos a partir da especialização, e, assim, minimizar a 

distância entre as políticas implementadas e a preferência agregada da maioria (Krehbiel, 

1992). 

Esses estudos concorreram para a emergência de uma significativa agenda de 

pesquisas no Brasil acerca de nossa institucionalização política, especialmente um grande 

interesse pelos estudos legislativos2, cujas estruturas e normas internas até então 

                                                
2 Como já assinalamos convém lembrar que “os estudos legislativos na ciência política contemporânea estão 

entrelaçados com os estudos do Congresso dos Estados Unidos pós-Segunda Guerra Mundial, especialmente 

no que se refere ao modelo organizacional da House of Representatives. A maioria desses estudos foi realizada 

em razão da revolução oriunda da teoria da escolha racional, gerando proposições explícitas para testes, a 

criação de um novo conjunto de dados para testá-las, e a utilização de sofisticados métodos para subsidiar 



21 

 

negligenciadas, passaram a ser consideradas com seu peso próprio e influência específica 

sobre os comportamentos e deliberações que se processam em seu interior. Essas estruturas e 

normas deixaram de ser vistas como mero reflexo das operações do sistema eleitoral e 

passaram a ser encaradas como variáveis independentes no processo de deliberação 

congressual. Então, com essa nova ênfase, a organização interna formal e informal, a 

hierarquia de cargos e a distribuição de poder entre os parlamentares se constituíram numa 

tábula rasa para os novos pesquisadores. Esse novo enfoque suscitou um grande debate 

acadêmico-científico sobre o funcionamento do Poder Legislativo, notadamente sobre o 

Congresso Nacional, baseado numa ampla investigação empírica. Os resultados dessa 

produção acadêmica apontam para um avanço teórico-metodológico, em razão de um maior 

rigor científico expresso por um objeto de estudo bem definido, e por questões teoricamente e 

passíveis de verificação3.  

Entretanto, apesar do inegável ganho obtido pelas teorias mencionadas no estudo da 

organização legislativa, elas tinham como foco um caso particular, o Congresso americano. E, 

assim, para nós, um problema emerge nesse campo de estudos: as teorias distributivista e 

informacional se basearam em suposições válidas para o caso americano, mas não 

necessariamente para os demais, e, consequentemente, não poderiam ser aplicadas 

literalmente a regimes presidencialistas como estruturas institucionais diversas. A aparente 

superioridade do arranjo institucional estadunidense vis-à-vis ao dos demais regimes 

presidencialistas, era natural que a literatura tomasse o primeiro como desejável para os 

demais. E por essa razão, vários cientistas políticos se pronunciaram: Mainwaring & Shugart 

(1997) afirmaram que os presidentes deveriam ter poucos poderes legislativos. Mainwaring 

(1993) sustentou que regimes presidencialistas multipartidários tornariam a democracia 

estável difícil de sustentar. Já Samuels (2000) argumenta que baixas taxas de renovação do 

Legislativo seriam condições necessárias para sua institucionalização. 

Os estudos sistemáticos sobre o presidencialismo só começaram a partir dos anos 

1980 e eles concorreram para disseminar a ideia de que um sistema com dois agentes do 

                                                                                                                                                   
debates substantivos. Isto pode ser constatado, por exemplo, em estudos sobre as preferências individuais e das 
comissões, aonde os estudiosos desenvolveram uma série de argumentos sobre os procedimentos legislativos, a 

influência relativa dos partidos e dos líderes nos processos decisórios, e o impacto sobre as eleições”. Para 

maiores detalhes sobre essas questões ver (GAMM & HUBER, apud MACHADO, 2007: 02).  
3 Santos, apresenta sugestiva taxonomia dos estudos legislativos no Brasil: “Tomando como critério a escolha 

das variáveis explicativas pelos pesquisadores, encontrei três tipos de modelos que chamei de modelos de 

arena executivo-legislativo, fortemente influenciado pela versão partidária, e cuja característica principal é o 

foco nas variáveis do processo decisório; modelos de arena eleitoral, que recebem relativa influência 

distributivista; e modelos de dupla arena também podem ser entendidos como resultado da evolução 

apresentada pelos estudos legislativos no Brasil” (SANTOS 2006: 18-19).  



22 

 

eleitorado assembleia e presidente, foram associados às rupturas institucionais na América 

Latina. Esses estudos foram realizados em razão do colapso das democracias presidencialistas 

em países latino-americanos. De acordo com Cheibub (2007) os regimes presidencialistas não 

proporcionariam incentivos para a formação de coalizões e, se essas coalizões fossem 

formadas, elas se baseariam em partidos indisciplinados. Regimes presidencialistas com 

sistemas multipartidários produziriam governos minoritários e, consequentemente, 

suscitariam relações conflituosas entre o Executivo e o Legislativo. 

  

2.2 Fundamentos do Neo-Institucionalismo 

 

O neo-institucionalismo surgiu a partir das críticas apresentadas pela teoria da escolha 

racional aos modelos explicativos até então dominantes na Ciência Política norte-americana: o 

comportamentalismo e o pluralismo. Veio a chamar-se institucionalismo porque, em contraste 

com as teorias anteriores, o foco da explicação deslocou-se das preferências para as 

instituições, que passaram a ser as variáveis independentes mais relevantes. Recebeu também 

o adjetivo novo porque era necessário distingui-lo do “velho” institucionalismo dominante 

antes da Segunda Guerra Mundial, isto é, aquele praticado até o advento da chamada 

revolução comportamentalista (Limongi 1994; Immergut 1998). 

A percepção de que as instituições capacitam ou restringem em grande medida as 

ações individuais ou de grupos de indivíduos, influenciando os resultados e alterando seus 

objetivos, levou alguns autores a adotar as instituições como variáveis independentes na 

análise das ações políticas. Para terem efetividade as instituições precisam de capacidade para 

estimular ou desestimular comportamentos e atividades de recolher, acumular e distribuir 

recursos e implementar meios para alcançar determinados fins, tudo isto implica o uso da 

força ou dos meios de persuasão. Enquanto a força pretende tornar o comportamento 

indesejável mais dispendioso, a indução funciona incentivando o comportamento desejável 

(Elster apud Monteiro et ali, 2001).  Para alguns autores, talvez pudéssemos indicar uma 

filiação a algum tipo de institucionalismo histórico (Immergut, 1994) em contraste com a 

análise da teoria da escolha racional.  

A ênfase nas regras implica averiguar em que consiste uma instituição e não somente 

o que ela faz. Nem por isso essa caracterização deixa de extinguir distinções cruciais entre 

instituições e outros arranjos responsáveis pela agregação de comportamento individuais. Em 

particular, a linha que divide uma instituição e uma norma torna-se extremamente tênue se 

somente a natureza da regra for considerada. Há quem não considere proveitosa a distinção 
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entre instituição e norma. No entanto, o linguajar comum tem bons motivos para distingui-las. 

Embora os dois fenômenos tendam a se reforçar mutuamente, tratá-los como se fossem o 

mesmo, ofusca algumas questões analíticas cruciais. Em relação à escolha de instituições, o 

foco analítico deixa de ser seu impacto sobre a interação política e passa a ser como elas 

delimitam as possibilidades de escolha de novas instituições. As constituições nacionais são 

frequentemente citadas como exemplos paradigmáticos de instituições que “duram”. Mesmo 

elas, porém, podem e algumas vezes devem ser modificadas. No final do século XX, muitas 

constituições foram mudadas sob-regimes democráticos para que a organização do Estado 

pudesse contar com “uma estrutura de recompensas e penalidades para mantê-la (a 

organização do Estado) em seu rumo” (Sartori, 1996).  

 

2.3 Três Versões do Novo Institucionalismo “neo-institucionalimo” 

 

Segundo Hall e Taylor (2003), o institucionalismo histórico se carateriza por recorrer 

tanto à perspectiva do cálculo quanto à da cultura, no que diz respeito ao comportamento dos 

indivíduos quando confrontados com as instituições. Os seus adeptos defendem também a 

ideia da distribuição assimétrica do poder, em especial de como as instituições repartem o 

poder de maneira desigual entre grupos sociais. Do ponto de vista da causalidade social, esta 

versão apresenta uma causalidade dependente da trajetória percorrida, ou como eles mesmos 

denominam path dependence. Isto implica que as instituições são entendidas em termos de 

suas propriedades herdadas do passado, e não apenas como a escolha dos indivíduos. Por fim, 

os institucionalistas históricos defendem que as instituições não são consideradas como o 

único fator que influencia a vida política, o que significa que instituições estão sempre 

combinadas com outros fatores na cadeia causal. Esta última característica acaba por 

apresentar um mundo mais complexo que o universo das preferências, postulado pelos 

teóricos da escolha racional, cujo reducionismo e a parcimônia são típicos (Hall & Taylor, 

2003).  

Para Hall e Taylor (2003) a abordagem instituicionalista da escolha racional 

“assume” que atores compartilham um conjunto determinado de preferências e se comportam 

de modo utilitário, no sentido de maximizar a satisfação de suas preferências. Esta 

maximização se dá pela estratégica, que pressupõe um número significativo de cálculos. 

Deriva deste pressuposto, que os institucionalistas da escolha racional tendem a considerar a 

vida política como uma série de dilemas de ação coletiva, onde os atores procurando seus 

interesses podem chegar a resultados subótimos para a coletividade. O fato de darem atenção 
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especial ao papel da interação estratégica na determinação da vida política dá a esta versão 

uma noção bastante própria no tocante ao papel das instituições. Para os autores dessa 

corrente as instituições existem porque promovem algo parecido com o equilíbrio de Nash, ou 

seja, o processo de criação das instituições é resultado de um acordo voluntário, e uma 

instituição é criada e sobrevive se oferece mais benefícios do que as outras. Assim, a forma de 

organização da empresa se explica por referência ao modo como minimiza os custos de 

produção e de influência (Hall & Taylor, 2003). 

A última corrente é demoninada de institucionalismo sociológico. Seus defensores 

definem as instituições de maneira muito mais global do que os da Ciência Política, incluindo 

não apenas regras, procedimentos ou normais formais, mas também os sistemas simbólicos, 

os esquemas cognitivos e os modelos morais que fornecem “padrões de significação” que 

guiam a ação humana. Na verdade eles rompem com a dicotomia entre instituições e cultura e 

tendem a redefinir cultura como sinônimo de instituições. Isto significa que o enfoque assume 

uma forte dimensão normativa do impacto das instituições, ou “dimensão cognitiva”, das 

instituições na ação humana (Hall & Taylor, 2003). Precisamente estas últimas características, 

que diminuem sobremaneira o grau de liberdade da ação humana nas explicações sobre 

instituições, é que afastam definitivamente esta concepção das duas anteriores. 

As imagens apresentadas da esfera política por cada uma dessas versões apresentadas 

são diferentes. Cada versão apresenta vantagens e desavantagens particulares. Seguindo o 

raciocínio de Hall e Taylor (2003: 213), o primeiro problema encontrado por eles é no que diz 

respeito às relações entre instituições e comportamento. É consenso que o neo-

institucionalismo não é uma perspectiva teórica unificada, e, portanto, como se pode ver, cada 

versão apresentada analisa de maneira diferenciada o papel exercido pelas instituições na 

determinação e resultados político-sociais. A partir de uma perspectiva comparada é possível 

identificar as diferenças entre elas quando tratam das relações entre instituições e 

comportamento, da origem e das modificações das instituições.  

 

2.4 Estudos sobre a Força dos Partidos dentro do Legislativo 

  

Diversos estudos realizados no período recente têm procurado mostrar o 

desenvolvimento dos partidos no Brasil, refutando os argumentos pessimistas que apontavam 

a sua fragilidade e indisciplina de seus membros, preocupados em perseguir seus interesses 

individuais. Figueiredo e Limongi estão entre os principais autores dessa visão que constrói 

uma opinião positiva sobre os partidos. Em primeiro lugar eles apresentam uma série 
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sistemática de dados referentes às votações nominais dentro da Câmara dos Deputados, com a 

análise da qual demonstram o alto grau de coesão dos partidos brasileiros no período 1989-

1994 (Limongi e Figueiredo, 1994). Em votações nominais o líder partidário em geral indica 

o voto do partido para a sua bancada, permitindo verificar se esta segue ou não a indicação do 

líder. No período estipulado a coesão média (índice de Rice) dos partidos variou entre 70,74 

(o menor nível, para o PTB) e 95,96 (o maior, para o PT). De posse destas taxas e da posição 

do líder, a possibilidade de se prever o resultado de uma votação é extremamente alta (89%), 

o que assegura o comportamento disciplinado dos partidos como regra e não a exceção.  

Tal grau de disciplina é explicado por dois fatores ausentes nas análises sobre o 

impacto da legislação eleitoral no comportamento dos parlamentares: os poderes 

extraordinários do Executivo e a organização interna do Poder Legislativo. Em outro estudo, 

Limongi e Figueiredo (1988) apontam que o Executivo domina o processo legislativo porque 

tem o poder de agenda, e esta agenda é apreciada por um Legislativo estruturado de forma 

altamente centralizada em linhas partidárias. O poder de agenda permite moldar maiorias 

partidárias a partir de preferências delas, e estando aliado ao poder de veto, minimiza os 

efeitos de comportamentos clientelistas. Através da patronagem, o Executivo dá aos líderes 

partidários recursos para premiar ou punir os parlamentares segundo seu comportamento nas 

votações.  

A enorme importância dos líderes partidários na organização dos trabalhos 

legislativos, desde a indicação para a ocupação de cargos nas comissões até a escolha da pauta 

de votação, passando pelos pedidos de urgência e a apresentação de emendas e destaques para 

votação em separado (DVSs) no plenário, torna-os elementos centrais na coordenação entre 

governo e parlamentares. Também é central o presidente da Mesa Diretora, que determina 

com o auxílio do Colégio de Líderes a pauta do dia, dirige os trabalhos do plenário e detém 

amplos poderes para decidir sobre questões controversas. 

Os Regimentos Internos da Câmara e do Senado conferem grandes prerrogativas aos 

líderes, cujas assinaturas equivalem à assinatura de todos os integrantes de seu partido ou 

bloco. Duas dessas prerrogativas merecem destaque. A primeira refere-se a possibilidade de 

aprovação através de acordo entre os líderes, de pedidos de urgência e urgência urgentíssima: 

a urgência estipula um prazo limite de 45 dias para a conclusão de uma tramitação, findo o 

qual o projeto vai a plenário no estado em que estiver; a urgência urgentíssima retira o projeto 

da comissão em que se encontra e leva-o diretamente a apreciação do plenário. A segunda 

refere-se à apresentação de emendas, DVSs e plenário: devido a exigência de número mínimo 
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de parlamentares apoiando cada emenda ou DVSs, a concordância do líder torna-se quase 

imprescindível. 

Outro fator concorre para o fortalecimento dos partidos como instituição mediadora 

entre os parlamentares individualistas e o Executivo. No processo de barganha por votos, são 

altos os custos de negociar com parlamentares independentes: esta barganha possivelmente 

terá de se repetir a cada votação, e cada parlamentar poderá pedir um “bônus” para manter o 

apoio ao governo. Por outro lado, cada parlamentar independente corre risco de ser trocado 

por outro que peça menos benefícios em troca do mesmo voto. Logo, é vantajoso para ambos, 

governo e parlamentares em busca de benefícios, a existência de um intermediador que 

coordene os pedidos dos parlamentares, resolvendo seus problemas de ação coletiva, e com 

isso conceda um apoio mais estável ao governo.  Esse intermediador é o líder partidário, e a 

concentração de poderes nos líderes partidários representa maior força para os partidos. 

O impacto desses fatores sobre a relação Executivo e Legislativo é direto. O Executivo 

distribuirá cargos e recursos aos partidos, para que estes os repassem a seus membros e assim 

estes apoiem as propostas do Executivo. Logo, é possível supor que o Executivo seja capaz de 

formar maiorias legislativas razoavelmente estáveis, verdadeiras coalizões partidárias que lhe 

dêem sustentação política, especialmente através da distribuição de pastas ministeriais. 

Vão nesta direção os trabalhos de Amorim Neto (1992) e Amorim Neto & Tafner 

(1999). O primeiro apresenta uma classificação de todos os gabinetes ministeriais desde Dutra 

segundo uma tipologia própria (gabinete de coalizão, de cooptação e apartidário), mostrando 

que apenas um gabinete (o primeiro do governo Collor) não seguiu critérios partidários na sua 

formação (mais da metade dos ministros não tinha filiação partidária). O segundo argumenta 

que a solidez de uma coalizão multipartidária no Brasil é função direta da proximidade entre a 

representação ministerial dos partidos e o peso relativo de cada partido na coalizão de 

governo. Tal solidez pode ser aferida pelo índice que os autores construíram e chamaram de” 

taxa de coalescência de gabinete”.  

Outra evidência de articulação bem-sucedida entre o Executivo e partidos no 

Legislativo é apresentada por Figueiredo e Limongi (1997), e consiste na frequência com que 

o Executivo tem sua agenda aprovada. Observando uma relação de 334 votações nominais, e 

considerando como parte da agenda do Executivo todas as votações de projetos enviados por 

ele ou aquelas em que o líder do governo indicou voto (206 votações), os autores demonstram 

uma alta taxa de aprovação: 85,4%. Se aceitarmos que vão à votação nominal apenas as 

matérias mais polêmicas, onde as divergências são maiores, devemos reconhecer que o 
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Executivo tem apresentado nos últimos anos ótimas condições de ter sua agenda aprovada 

pelo Legislativo. 

Meneguello (1998) também apresenta argumentos sobre o fortalecimento dos partidos 

no Brasil. Em mais uma visão positiva dos partidos, a autora afirma a crescente importância 

dos mesmos no desempenho dos últimos governos brasileiros, através da participação no 

gabinete de ministros e da ocupação de cargos específicos. E é exatamente desta ampliação 

das “responsabilidades de governo” dos partidos que estes acabam retirando os recursos 

necessários ao seu desenvolvimento, consistindo no que Meneguello chamou de “círculo 

virtuoso”. Partindo de uma extensa análise da composição dos sucessivos gabinetes 

ministeriais desde 1985, a autora coloca que os partidos exercem papel central na organização 

e funcionamento do Poder Executivo, que este tem se apoiado em coalizões partidárias 

formadas basicamente pelos maiores partidos dentro do Legislativo, e que essas coalizões se 

caracterizam por um significativo grau de proximidade ideológica entre seus membros. Mas 

talvez a principal conclusão apresentada pela autora seja a ideia nada nova que a autonomia 

do presidente encontra limites importantes na força dos partidos políticos no Legislativo. 

Pode-se ver que nos últimos anos foram surpreendentes os avanços no estudo do 

processo legislativo brasileiro e suas instituições. Em geral foram propostas explicações mais 

positivas, que refutam, substituíram ou atualizaram os argumentos pessimistas acerca das 

instituições brasileiras vigentes até o ínicio da década de 90. Muitos desses estudos recentes 

foram desenvolvidos a partir de premissas da teoria da escolha racional e do novo 

institucionalismo, principalmente em sua vertente partidária. Através da utilização dos 

modelos espaciais, da observação acurada das nuanças do poder de agenda no Brasil atual, e 

da comprovação de uma inesperada e alta disciplina partidária, contribuiu-se para o 

reconhecimento do processo de fortalecimento pelo qual passaram as instituições políticas 

brasileiras nos últimos anos. 

A Ciência Política brasileira, no que se refere aos estudos legislativos, acompanha o 

debate teórico que ocorre no plano acadêmico internacional, e realiza trabalhos com alto rigor 

científico. O dialógo com o “novo” instituicionalismo norte-americano permitiu investigações 

que trouxeram à luz novos e importantes aspectos do sistema político brasileiro, cujo debate 

entre os pesquisadores de diferentes linhas teóricas fez avançar o conhecimento sobre esse 

sistema. Perspectivas combinando instituições políticas, atores e conjuntura também se 

mostraram, em geral, bem-sucedidas e consistentes interpretações sobre decisões políticas 

específicas. Seja com ênfase nos partidos políticos, no sistema eleitoral ou no prcesso 
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legislativo (com todas as suas nuances), o resultado desses trabalhos foi um conhecimento 

complementar e não concorrente.  

Porém, algumas linhas de pesquisa envolvendo instituições importantes permanecem 

pouco ou nada exploradas, como o funcionamento da Mesa Diretora e o sistema de 

comissões, a utilização de recursos regimentais pelos parlamentares, o verdadeiro impacto de 

bancadas ou de outra ordem e, etc.  

 

2.5 Notas sobre os estudos legislativos no Brasil 

 

Um dos campos de estudo que mais progrediu na ciência política nacional foi o das 

pesquisas acerca do funcionamento das instituições políticas brasileiras, desde meados da 

década de 1990. Nesse processo consolidou-se um campo específico designado estudos do 

legislativo no Brasil. Ignácio e Rennó (2009) sintetizam essa produção em três subáreas da 

seguinte forma: 1) estudos envolvendo partidos políticos; 2) estudos sobre dinâmicas de 

eleição/reeleição e de recrutamento político e carreiras parlamentares; 3) estudos sobre a 

relação Executivo-Legislativo. Essas pesquisas se dedicaram à análise do funcionamento e 

organização dos trabalhos legislativos, sobretudo do Congresso Nacional, demonstrando o 

comportamento partidário coeso e de colaboração nas votações com os projetos do governo 

nos mecanismos de decisão política, a exemplo dos trabalhos de Santos (1997; 1998); 

Figueiredo; Limongi (1999) e Cheibub; Figueiredo; Limongi (2009). 

O trabalho seminal de Argelina Figueiredo e Fernando Limongi intitulado “Terra 

Incógnita: funcionamento e perspectivas do Congresso Nacional” abordou empiricamente o 

Legislativo Nacional e tornou-se referência. Sabe-se que, até o presente momento, foram 

realizados dois balanços bibliográficos a respeito do tema: Lima Júnior (1999) e Santos 

(2008). Essas publicações apontaram os principais caminhos trilhados pelos estudos sobre o 

Legislativo e analisaram as contribuições que eles deram sobre o funcionamento do sistema 

político brasileiro. 

Lima Júnior (1999) bem enfatiza a orientação dos estudos acerca do Legislativo 

brasileiro e suas relações com o Executivo. Em sua análise o Poder Legislativo brasileiro 

havia sido interpretado até os anos 1980 tão somente como um resultado das escolhas feitas 

pelos eleitores em meio às regras do sistema eleitoral e do sistema partidário. O Legislativo 

era criticado pelos analistas por não ter a capacidade de refletir as vontades dos amplos 

segmentos sociais, uma vez que os políticos estavam preocupados apenas em legislar para 

garantir a manutenção de seus redutos eleitorais. 
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Essa tradição analítica que caracterizava o Congresso Nacional como inerte foi 

contestada pelas pesquisas inauguradas por Limongi (1994) e Figueiredo e Limongi (1999) ao 

demonstrarem que as regras do processo decisório governamental e a organização dos 

trabalhos legislativos e seu interior conduziam a um comportamento coeso e colaboracionista 

dos partidos, resultando em apoio às políticas da Presidência. O Poder Executivo negociava 

com o Legislativo em troca de benefícios para a coalizão de apoio ao governo, sobretudo no 

formato de aprovação das emendas orçamentárias propostas pelos deputados. As instituições 

políticas possuíam uma lógica própria de funcionamento e relacionamento entre si, cabendo 

aos pesquisadores elucidarem o modo como as regras internas determinavam o 

comportamento dos atores políticos e quais as possibilidades de ação que elas permitiam 

(Silva, 2013, p. 6).  

Esse novo movimento intelectual na ciência política brasileira ancorou-se na corrente 

neoinstitucionalista, que, embora inclua várias vertentes, seus autores concordam ao menos 

em três pontos: a premissa de que as instituições estruturam e ordenam o comportamento 

político dos atores; cultivam a noção de que o recrutamento político pode ser alterado porque 

possui uma incidência histórica; e, sustentam que as instituições possuem duas ordens de 

procedimentos: os formais (passíveis de serem descritos oficialmente) e os informais (que 

podem ser determinados por meio de análises contínuas acerca do comportamento dos atores 

em seu cotidiano no interior da instituição). Em artigo, que já se tornou um clássico, Hall e 

Taylor (2003) sugerem a existência de três métodos de análise sobre as instituições e os atores 

políticos: o institucionalismo histórico; o institucionalismo da escolha racional; e o 

institucionalismo sociológico. 

As pesquisas sobre o Congresso Nacional, a partir da perspectiva neoinstitucionalista 

adotaram variáveis explicativas tais como a produção legal dos parlamentares, a centralidade 

do processo decisório, especialmente destacando a organização das Comissões Parlamentares, 

e a atuação das bancadas partidárias. Esses trabalhos se caracterizaram pelo uso do método do 

institucionalismo da escolha racional para utilizarmos a expressão designada por Hall e 

Taylor. E, por consequência, esses novos estudos sobre o Poder Legislativo no Brasil tem 

mostrado a centralidade da organização interna para a compreensão dos resultados gerados 

pelo sistema político como um todo. Ou seja, a instituição legislativa tornou-se variável 

independente e essa opção metodológica tornou-se estratégica para as pesquisas posteriores 

sobre o tema.  

Esse legado foi atualizado através de um balanço bibliográfico publicado por Santos 

(2008), no qual o autor destaca o modo como foram utilizadas as variáveis explicativas nos 
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modelos de análise, dividindo-as em variáveis endógenas e exógenas à instituição legislativa. 

Dentre as variáveis endógenas encontram-se: o federalismo; a forma de governo; o sistema 

eleitoral; o desempenho eleitoral, o sistema partidário; a ideologia; o background/expertise; a 

posição política. As variáveis externas foram agrupadas pelo autor da seguinte maneira: os 

poderes do presidente; a centralização decisória; os direitos parlamentares; os partidos 

políticos; a patronagem; o pork; o seniotity; o processo legislativo.  

A partir desse agrupamento, Santos (2008) sugere a produção de três grandes grupos 

de estudo: as pesquisas que privilegiaram as variáveis endógenas à instituição em suas 

explicações sobre o funcionamento do Poder Legislativo, enfatizando o processo legislativo 

na arena governamental, as regras institucionais que orientam o jogo político e a centralidade 

do processo decisório nas mãos das lideranças partidárias conduzindo suas bancadas e 

coalizão; os estudos que utilizaram exclusivamente variáveis exógenas em suas análises, 

apontando principalmente para a heterogeneidade de representação dos partidos no Congresso 

Nacional e um decorrente comportamento individualista dos atores políticos em seu interior 

devido aos incentivos eleitorais para a distribuição de benefícios localizados em troca de voto 

promovido pelo sistema eleitoral de lista aberta; e, por fim, as pesquisas que combinaram 

variáveis tanto endógenas quanto exógenas à instituição, perseguindo dessa forma o objetivo 

de ampliar a compreensão sobre os determinantes da atuação legislativa dos parlamentares, 

não restringindo tais determinantes apenas às regras do processo decisório governamental 

nem valorizando apenas os resultados do sistema eleitoral. Esse modelo de análise ficou 

conhecido também como estudos de conexão eleitoral ou modelos de dupla arena. 

Esse levantamento realizado por Lima Júnior (1999) e Santos (2008) é relevante, não 

só porque sintetiza a forma como foram conduzidas as pesquisas nesse campo de estudo, mas, 

igualmente, porque possibilita identificar as lacunas que ainda precisam ser preenchidas, 

especialmente quanto ao processo decisório nos subníveis nacionais.  

As análises sobre o papel do Legislativo no Brasil têm-se restringido, em geral, à 

atuação da Câmara dos Deputados e, mais recentemente, ao Senado Federal. Poucos estudos 

sobre as Assembleias Legislativas foram realizados até o momento (SANTOS 2001). É 

difícil, por exemplo, extrapolar para a análise das Assembleias estaduais os estudos efetuados 

por Figueiredo e Limongi (1999) a respeito do predomínio do Executivo no processo de 

formulação de políticas, caracterizado por um padrão corporativo entre os dois poderes. 

Poucos trabalhos foram dedicados à atuação dos legislativos estaduais, à organização do 

processo nessas casas, às regras que determinam o processo de interação dos poderes 

Executivos e Legislativos locais e ao papel desempenhado pelo sistema eleitoral e partidário. 
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As pesquisas sobre a organização e funcionamento do Congresso Nacional a partir da 

década de 90, orientadas por diferentes referenciais teóricos, elegeram uma série de temas que 

conformou a agenda dos estudos legislativos no Brasil: mudança institucional, relações 

Executivo-Legislativo, o papel dos partidos, o poder de agenda, accountability, 

governabilidade, abdicação x delegação, conexão eleitoral, carreiras parlamentares, 

orçamento, resultados legislativos, sistema de comissões, e o desempenho dos legislativos 

estaduais (SANTOS, 2006:112-13).  

As análises sobre a relação Executivo-Legislativo no Brasil das últimas décadas 

contribuíram significativamente para o debate sobre as vicissitudes da democracia no Brasil, 

metodologicamente marcadas por estudos comparados. A literatura produzida até meados da 

década de 1990, em sua maioria, sustentava que o Brasil teria sérios problemas de 

governabilidade e sofria de uma desfuncionalidade institucional (PALERMO, 2000; POWER, 

2010 apud SILVA, 2012). O arranjo institucional brasileiro – o regime presidencialista, 

multipartidário, com um sistema eleitoral de representação proporcional e lista aberta, 

provocaria a fragmentação partidária, a instabilidade e a baixa disciplina parlamentar, 

dificultando sobremodo o trabalho de qualquer presidente. Além disso, o federalismo atribuía 

poderes consideráveis a governadores e prefeitos diante do governo federal.   

É a partir desses pressupostos que Mainwaring (1997) argumenta que, em certa 

medida, os partidos nacionais brasileiros seguiam uma lógica determinada no nível estadual. 

Em resumo, no presidencialismo de coalizão no Brasil, o partido do governo necessitava 

formar coalizões no Congresso para governar, porém, os incentivos originários do sistema 

eleitoral dificultavam a governabilidade, ou seja, a formação de coalizões não seria uma 

solução efetiva em regimes presidencialistas multipartidários.  

As pesquisas desenvolvidas a partir de meados de 1990 apresentaram análises 

diversas que pôs em questão as teorias até então hegemônicas na literatura sobre o sistema 

político brasileiro. Os estudos de Figueiredo & Limongi (1999, 2007) e Santos (2003) 

encontraram evidências de que as coalizões formadas pelos governos brasileiros, após a 

vigência da Constituição de 1988, aumentaram o poder de agenda do Executivo tornando os 

governos estáveis e capazes de contar com o apoio sólido no Congresso. 

De acordo com esses novos estudos, com a promulgação da Constituição de 1988, o 

Executivo e os líderes partidários no interior do Congresso tiveram seus poderes aumentados, 

enquanto que os parlamentares, tomados individualmente, tiveram seus poderes diminuídos. 

Essas pesquisas apresentaram duas características que as distinguiram dos trabalhos 

anteriores. Em primeiro lugar, passaram a dar uma maior atenção às variáveis internas do 
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Poder Legislativo. Em segundo lugar, contemplavam mais a literatura sobre democracias 

parlamentaristas, que, a despeito de sua proximidade com a literatura sobre o 

presidencialismo, parecia aparentemente ignorada (SILVA, 2012).  

Figueiredo & Limongi (2009) ressaltam o pressuposto dos autores “pessimistas” 

acerca do sistema político brasileiro, que denominam de agenda dual: existiriam duas agendas 

independentes, uma do Executivo e outra do Legislativo. Os dois poderes competiriam numa 

espécie de jogo de soma zero, no qual a implementação de uma agenda implicaria na 

abdicação da outra.  A implicação maior desse pressuposto é que nesse “modelo” a obtenção 

de votos para aprovar a própria agenda, o Executivo teria que cooptar o Legislativo, liderando 

emendas no orçamento para os parlamentares, ávido em sua feição mais midiática, para 

satisfazer seus interesses paroquiais. Nessa perspectiva, enquanto atores, tanto o Executivo 

quanto o Legislativo seriam atores cujos incentivos derivariam do sistema eleitoral. Só que 

enquanto o Executivo teria um “distrito eleitoral” nacional, o dos deputados seriam os 

estados. De acordo com a maioria dos novos estudos eles se baseiam no pressuposto da 

agenda da maioria ou agenda do governo, isto é, não é possível falar de duas agendas, mas 

haveria tão somente uma agenda, a do governo, que não pode ser considerada como exógena 

ao Legislativo (FIGUEIREDO; LIMONGI, 2009). 

O debate sobre a relação Executivo-Legislativo no Brasil evoluiu significativamente. 

Os estudos produzidos nessas duas últimas décadas demonstraram a viabilidade de coalizões 

em regimes presidencialistas. No caso brasileiro, alguns autores teriam priorizado a 

centralização do processo decisório, como Santos (2003) e Figueiredo e Limongi (1999); e 

outros, a execução de emendas individuais dos parlamentares, como Pereira e Mueller (2002). 

O desenvolvimento dessa literatura deu ênfase aos estudos no âmbito federal, de tal maneira 

que ainda hoje, comparativamente, os estudos no nível estadual continuam em segundo plano. 

A seguir abordaremos sobre a relação entre governadores e assembleias no Brasil pós-1988. 

 

2.6 Relação Executivo-Legislativo nos estados brasileiros. 

 

Os Barões da Federação de Fernando Abrúcio, publicado em 1998, tornou-se 

referência quando o assunto é relação entre Executivo-Legislativo nos estados brasileiros. 

Nessa obra o autor analisa como os governadores aumentaram seu poder ao longo da 

transição para a democracia, conquistando recursos e tornando as máquinas públicas estaduais 

peças fundamentais das disputas políticas. Em razão do forte domínio do Executivo sobre o 

processo decisório e seu controle sobre a assembleia legislativa, em maior ou menor grau em 
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todos os estados federados, a dinâmica política nessas unidades federativas foi cunhada por 

Abrúcio como “ultrapresidencialismo” estadual. Em outras palavras, o governador exerce 

controle rígido sobre a assembleia mediante formação da maioria governista e, ao mesmo 

tempo, os deputados apresentam baixo grau de participação no processo decisório. Esse 

fenômeno tornaria esse controle anômalo. 

Nessa obra seminal Abrúcio aponta seis fatores responsáveis pelo alto grau de poder 

dos governadores: as prerrogativas e atribuições financeiras, administrativas e políticas de que 

dispõe o governador; a representação proporcional de lista aberta, que criaria distritos 

informais facilmente manipuláveis pelo governador de modo a favorecer em um determinado 

distrito o parlamentar do seu interesse; a ausência de estruturas intermediárias entre o governo 

estadual e os municípios; a fragilidade institucional das assembleias legislativas; a baixa 

visibilidade política da esfera estadual brasileira, devido à indefinição de suas atribuições; e, 

finalmente, a capacidade do governador de neutralizar a ação dos órgãos que deveriam 

fiscalizá-lo, o Ministério Público e o Tribunal de Contas.  

Na sequência ao trabalho de Abrúcio houve certo crescimento no número de 

trabalhos sobre a política estadual, mas ainda são poucos e a relevância de tais estudos se 

justifica apenas de maneira limitada. A maioria dos trabalhos é composta de estudos de caso 

que privilegiam aspectos distintos da política estadual. São pouquíssimos os estudos que 

comparam dois ou mais estados. A coletânea organizada por Fabiano Santos (2001) reúne 

estudos sobre os estados do Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande 

do Sul e São Paulo. O resultado dessas pesquisas revelou que há diferenças significativas 

entre as Assembleias Legislativas. 

Em trabalho recente, Silva (2012) faz um apanhado da produção em torno dos 

legislativos estaduais no campo da ciência política brasileira, que reproduzimos a seguir.  O 

primeiro trabalho citado é o de Nunes (2008) explora o apoio dos partidos ao governador em 

três governos mineiros. O baixo nível de sucesso do governador Eduardo Azeredo (1995-

1999) em votações nominais chama a atenção, contrastando com o dos dois governos 

mineiros subsequentes. O autor encontra evidências inesperadas que, assim como os estudos 

de caso da coletânea organizada por Santos (2001), reforçam a existência de diferenças entre 

os estados, e mesmo dentro de um próprio estado. O trabalho seguinte é o de Cervi (2009) que 

investigou a relação entre a produção legislativa dos deputados estaduais e seu desempenho 

eleitoral na Assembleia do Paraná entre os anos de 1999 e 2002. Silva (2012) menciona as 

pesquisas de Carreirão e Perondi (2009), cujo estudo de caso aborda o problema da disciplina 

partidária na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, e o de Borges (2010), que analisou o 
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declínio eleitoral de máquinas políticas nos estados mais pobres da federação brasileira entre 

os anos de 2002 e 2006. Rocha (2011), Rocha e Costa (2010) desenvolveram pesquisas sobre 

o desempenho das comissões das assembleias baiana e mineira, e, sobre as prerrogativas 

regimentais das comissões de 12 assembleias. Ainda em 2011 Silame e Cireno publicaram 

trabalho no qual abordaram a política de recrutamento das comissões das assembleias mineira, 

fluminense e gaúcha. 

Ao relacionar esses trabalhos recentes Silva (2012; 24-25) levanta uma questão 

relevante de natureza metodológica. De acordo com o autor, o desenho de pesquisa baseado 

em estudo de caso ocupa um lugar de destaque não apenas na ciência política, mas na grande 

maioria das ciências humanas. No entanto, dado que estudos de um ou poucos casos se 

baseiam nas mesmas lógicas de inferência de estudos de vários casos (KING et al., 1995 apud 

SILVA, 2012) ambos os desenhos de pesquisa devem estar sujeitos às mesmas exigências. 

Talvez as considerações mais importantes para pesquisas com estudo de caso digam respeito à 

relação entre aquele caso específico e a população, e, à relação entre o caso e o framework 

teórico que orienta a pesquisa. Isso significa que a seleção do caso em estudo deve 

necessariamente se basear em considerações prévias sobre a população, ou seja,  

 
[...] procedimentos de seleção de caso em pesquisas com estudo de caso são 
construídos a partir de análises prévias entre vários casos e dependem, pelo 

menos, de certas suposições sobre uma população maior. Isso, por sua vez, 

reforça uma perspectiva central deste livro: um estudo de caso não existe, e é 

impossível de conceituar isolado de análises comparadas (GERRING, 2007: 
90, apud SILVA, 2012: 25). 

  

Além da preocupação com a seleção, é preciso também refletir sobre a inserção do 

estudo de caso em uma agenda de pesquisa maior. É essa inserção que lhe dá sentido e que 

permite que inferências válidas sejam, feitas a partir dele. Qualquer tentativa de estimar 

efeitos causais a partir de uma observação isolada seria desprovida de propósito (KING, et al., 

1995, apud SILVA, 2012: 25). Em resumo é possível argumentar que os casos escolhidos, 

bem como o recorte temático, devem contribuir para o desenvolvimento de uma agenda 

maior, e não é o que vem acontecendo no caso da literatura sobre a política estadual brasileira. 

Diferentes estudos de caso foram empreendidos para examinar diferentes aspectos da relação 

Executivo-Legislativo estadual, apresentada por Abrúcio, e, embora exista alguma 

continuidade nessa literatura, boa parte dos trabalhos mencionados proporcionou um acúmulo 

de conhecimento ainda limitado. 
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Além dos livros de Abrúcio (1998) e de Santos (2001), os trabalhos de Tomio e Ricci 

(2010, 2012) merecem referência, dentre outras razões, pelo fato de apresentarem maior 

abrangência. Esses autores analisaram um número maior de casos do que os trabalhos 

anteriores, e, embora suas pesquisas tenham estabelecido uma relação Executivo-Legislativo 

estadual brasileira e a discussão maior sobre o arranjo institucional brasileiro, elas 

confirmaram a existência de uma dinâmica nos estados distinta da federal. As evidências são 

suficientes para se sustentar que as Assembleias estaduais têm uma dinâmica própria, não 

redutível a uma cópia menor do Congresso Nacional, e, além disso, elas registram diferenças 

relevantes umas em relação às outras, que permanecem não explicadas. 
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3 – CAPÍTULO 2 - O PODER LEGISLATIVO ESTADUAL: ORGANIZAÇÃO E 

FUNCIONAMENTO 

 

3.1 O “debate” em torno das Assembleias Legislativas 

 

Em que pese o interesse e o avanço pelos estudos legislativos em geral nas duas 

últimas décadas, os trabalhos sobre os legislativos estaduais são ainda reduzidos se 

comparados com os estudos sobre o Congresso Nacional. Mesmo assim, na ciência política 

brasileira duas interpretações4 merecem destaque: de um lado, o argumento do 

“ultrapresidencialismo” estadual para o qual, em geral, as Assembleias Legislativas estaduais 

no Brasil são instituições frágeis e dominadas por um ator predominante, o Poder Executivo, 

na figura do governador de estado. Este é, indiscutivelmente, central no processo de governo, 

por meio do controle dos outros poderes e de toda a dinâmica da política estadual.  

 
Existiria, ademais, uma espécie de “pacto homologatório” entre os 

governadores e deputados estaduais pelo qual os legisladores aprovam sem 

maiores discussões as iniciativas do Executivo em troca da “...distribuição de 

recursos clientelistas e pela ausência de participação e responsabilização dos 
parlamentares diante das políticas públicas implementadas pelo Executivo, a 

não ser na pequeníssima parte que interessa à base local de cada deputado. 

(Abrúcio apud Santos, 2001: 166-167).  

 

Por outro lado, levando em conta os aspectos endógenos do funcionamento e 

organização do Legislativo do Rio de Janeiro, Santos (2001) mostra que as prerrogativas do 

Parlamento carioca são consideráveis quando comparadas às do Congresso Nacional, e, por 

conseguinte, conclui pela existência de um certo grau de autonomia do Legislativo do estado 

do Rio de Janeiro.  

A despeito dos argumentos de Abrúcio, e dos enormes poderes facultados aos 

executivos estaduais quando do processo legislativo (previstos nas constituições estaduais), as 

diferenças apresentadas em estudos como o de Santos, sugerem que a natureza federalista do 

sistema político brasileiro apresenta diferenças na maneira como as unidades federativas se 

estruturam e funcionam. Ainda assim, ao examinar as regras inclusas nas constituições 

estaduais e nos regimentos internos das Assembleias Legislativas se observa que os arranjos 

                                                
4 Além das interpretações mencionadas no decorrer do capítulo anterior, deve-se ressaltar os trabalhos de 

Anastásia (2001), que sob forte influência da abordagem informacional, analisa a Assembleia Legislativa de 

Minas Gerais a partir de um modelo em que o Parlamento é compreendido como um conjunto complexo de 

resultantes de constrangimentos dos sistemas eleitorais e partidários, mudanças, regras, estrutura e 

funcionamento institucionais; e o de Andrade (1998) onde se analisa as mudanças no processo de governo 

experimentado por diferentes estados e municípios do país.  
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institucionais dos estados brasileiros, no que diz respeito especialmente à relação 

Executivo/Legislativo, de uma maneira geral, reproduzem os mesmos procedimentos. As 

constituições estaduais se adequaram às determinações politico-institucionais resultantes da 

Constituição Federal de 1988, que terminou por restringir uma maior variação entre elas. Por 

conta desse condicionamento os arranjos institucionais estaduais possuem muito mais pontos 

em comum do que dessemelhanças. Assim, questões fundamentais da organização politico-

institucional dos estados não apresentam grandes variações. Por exemplo, o tempo de 

mandato e o sistema eleitoral que legitima a ocupação dos cargos eletivos do Poder Executivo 

e Poder Legislativo são os mesmos. Os parlamentos estaduais são unicamerais e a quantidade 

de membros destes varia segundo as regras estabelecidas pela Carta Magna de 1988. As 

diferenças são poucas, como alguns pontos relativos à organização do processo legislativo, a 

exemplo das Medidas Provisórias estaduais, encontradas nas constituições estaduais de alguns 

Estados.  

Nesse arranjo institucional, a prerrogativa de iniciativa legislativa possui poucas 

diferenças relevantes entre os estados. Além dos legisladores, possuem essa prerrogativa o 

Poder Executivo, o Tribunal de Justiça e o Procurador-Geral, e também os eleitores, através 

de abaixo-assinado conforme especificado em lei. Em relação às competências dos poderes 

Executivo e Legislativo também se verifica quase total semelhança entre os estados. O chefe 

do Executivo possui poderes proativos5 como a iniciativa exclusiva sobre determinadas 

matérias, capacidade de convocar referendos, poder de decreto, prerrogativa de solicitar 

urgência para o trâmite de seus projetos, leis delegadas; e poderes reativos6 como os vetos 

total e parcial. Os governadores estaduais possuem a prerrogativa exclusiva de proporem 

legislação sobre: o efeito e funcionamento da Polícia Militar, o regime do serviço público, 

questões tributárias e orçamentárias, a defensoria pública e a estrutura administrativa do 

Executivo. O Legislativo possui exclusividade para apreciar vetos do governador, promulgar 

emendas à Constituição e decretos legislativos, constituir os cargos funcionais do Poder 

Legislativo, e, aprovar a intervenção em municípios. 

Os estudos sobre o processo legislativo da Câmara dos Deputados7 desde a década 

                                                
5 Poderes proativos são aqueles que aumentam a capacidade do chefe do Executivo em atuar como agenda 

setter, impondo sua preferência por meio de privilégios na apresentação e aprovação de seus projetos (Pereira, 

2001:258).  
6 Poderes reativos são aqueles que aumentam a capacidade de manter os projetos como enviados, diminuindo as 

mudanças apostas pelo Legislativo (Pereira, 2001:258).  
7 Refiro-me aos estudos sobre o legislativo no Brasil analisados por Santos (2006;  2008). No primeiro trabalho, 

este autor revela ter encontrado três tipos de modelos para a análise das relações executivo-legislativo, 

tomando como critério a escolha das variáveis explicativas pelos pesquisadores. No segundo trabalho 

publicado na BIB, Santos faz uma revisão bibliográfica sobre esse tema em torno de dois vetores: as questões 
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passada revelaram uma concentração de poder em torno das lideranças partidárias, e poucas 

oportunidades para que o parlamentar individualmente ocupe uma posição na qual possa 

influenciar positivamente o estabelecimento da agenda e, até mesmo, a aprovação dos seus 

projetos. A produção legislativa se faz basicamente fora das comissões, com recurso constante 

ao mecanismo de urgência controlado pelas lideranças. Os projetos do Executivo dominam a 

pauta e são aprovados com maior rigidez, já os de iniciativa dos parlamentares avançam mais 

lentamente e são aprovados em menor número. O segredo desse processo reside nos 

altíssimos níveis de poderes proativos que o presidente detém, em conjunto com a 

concentração de autoridade nas mãos de poucas lideranças parlamentares, que dominam o 

acesso aos cargos no Executivo por meio de coalizões. As conclusões são de que o processo 

legislativo na Câmara Federal é altamente centralizado e, nesse cenário, as comissões 

permanentes desempenham um papel secundário, fatos que explicam talvez os poucos estudos 

sobre comissões na área dos estudos legislativos.  

Ainda tomando por base as pesquisas de Santos (2006; 2008), alguns pesquisadores 

sustentam que as comissões funcionam como centros de agregação das tendências 

paroquialistas dos parlamentos. Para quem acentua a componente relativa à arena eleitoral, e 

não a parlamentar, é a estrutura da competição eleitoral que determina o comportamento do 

deputado e, consequentemente, o tipo de projeto que ele tende a apresentar. A despeito dos 

poucos estudos sobre comissões legislativas, algumas pesquisas foram realizadas, a exemplo 

do trabalho de Pereira e Muller (2000) onde os autores questionam se realmente as comissões 

tem um papel distributivo, e se, em razão disto, servem aos interesses distributivos dos 

parlamentares. A pesquisa de Santos (2003) descreve o processo de designação dos membros 

para as comissões, comparando dois períodos históricos e constata que no âmbito da relação 

entre líderes e bancadas percebeu-se diferença relevante no que se refere à política de 

nomeações para as principais comissões da Câmara.  

Não obstante, para a análise do desempenho das comissões permanentes em 

Assembleias estaduais, a asserção de que as comissões desempenham um papel secundário 

pode ser questionável. Argumentamos que existem indícios de que a dinâmica da produção 

legal atribui um papel relevante à atuação das comissões como centros decisórios, no tempo 

em que as Assembleias estaduais apresentam algumas características particulares que devem 

ser levadas em conta: o desenho unicameral, a pequena quantidade de parlamentares etc. 

                                                                                                                                                   
de teoria e método. 

 

 



39 

 

Esses aspectos concorrem para que os líderes detenham menos poder em suas mãos, tornando 

difusos os centros de decisão, e com isso, oferecendo possibilidades para o fortalecimento das 

comissões nos processos legislativos estaduais. De mais a mais, os membros de uma comissão 

podem apressar ou retardar a apreciação de uma matéria e, em algumas delas até mesmo 

obstruírem a tramitação de um projeto de lei por disporem de prerrogativas regimentais que 

lhes facultam tais procedimentos. 

Pressupomos que nas assembleias estaduais as comissões apresentam  desempenho 

relevante no processo legislativo. Assim é indispensável delinear o perfil institucional no qual 

elas se enquadram. Considerando a distribuição de atribuições especificadas nos Regimentos 

Internos de cada Casa Legislativa. A análise do desempenho das comissões no processo de 

legislar em assembleias estaduais deve considerar a relação entre o número de deputados 

estaduais e de comissões. Por possuírem poucos parlamentares se deduz que as assembleias se 

organizam em torno de poucas comissões. A presunção para essa variação é que a distribuição 

de atribuições formando conjuntos mais relevantes (cujos cargos de presidente e as relatorias 

tendem a ficar com os parlamentares da bancada majoritária) em determinadas situações, pode 

concentrar ou dispersar o poder na legislatura. Este argumento é bastante razoável quando se 

constata que todas as assembleias impõem quórum de maioria absoluta para os cargos, o que 

as torna, em grande medida, dependentes das bancadas majoritárias.  

 

3.2 O orçamento e sua dimensão política8 

 

Com o fim do regime militar e a promulgação da Constituição de 1988 inaugura-se o 

processo de redemocratização no Brasil9 e com ele uma série de questões: a efetivação dos 

direitos civis, políticos, sociais; como eles os requisitos básicos da democracia representativa 

– a liberdade de formar e aderir a organizações; liberdade de expressão; direito de voto; 

elegibilidade para cargos públicos; direito de líderes políticos disputarem apoio e votos; 

fontes alternativas de informação e liberdade de imprensa; eleições livres idôneas e 

instituições imparciais que garantam a realização periódica de eleições (Dahl: 2001). Estava 

em discussão os tradicionais e novos mecanismos de relação entre o Estado e a sociedade 

brasileira. 

                                                
8 Para a redação dos itens 2.2 ao 2.4 fizemos uso intensivo do livro de Rezende e Cunha (2002), particularmente, 

da “Apresentação” pp. 7-9 e do Capítulo 2 “Conflitos e resolução: a dimensão política das escolhas 

orçamentárias”, pp. 63-84. 
9 Spinelli Lindoso comenta a propósito da nova Constituição: “Com a aprovação do novo marco jurídico-legal 

pode-se dizer que estava completada a obra da transição. Esta não se fizera, todavia, sem duros percalços.” 

(SPINELLI, LINDOSO, 2014, p.72). 
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A incipiente democracia política no Brasil pós 88 pôs em evidência e debate os 

problemas relativos ao sistema representativo, no sentido de que ele não correspondia 

satisfatoriamente aos anseios da sociedade, e, por isto mesmo, além dos mecanismos 

tradicionais e legais de participação (plebiscito, referendo, lei de iniciativa popular), outros 

foram defendidos e instituídos com o objetivo de aproximar os cidadãos do processo decisório 

nos diversos níveis de governo. Na Ciência Política esses mecanismos de participação popular 

passaram a ser conhecidos como Instrumentos de Democracia Participativa, que se 

configuraria como um continuum entre a forma direta e a representativa. Esses mecanismos 

alternativos se proliferaram, tais como: os Conselhos Gestores de Políticas Públicas; o 

Orçamento Participativo; a Gestão Participativa; a Comissão de Legislação Participativa; o 

Governo Eletrônico, etc.  

Ao mesmo tempo outra discussão clássica das sociedades modernas ocupou 

igualmente boa parte da agenda política: a separação dos poderes e o sistema de freios e 

contrapesos (checks and balances)10. Essa discussão, tanto do ponto de vista normativo quanto 

empírico, faz parte do mainstream da Ciência Política moderna e contemporânea, já que, 

desvendar a lógica, o funcionamento e o relacionamento entre os Poderes Legislativo, 

Executivo e Judiciário, é compreender os princípios fundamentais de um Estado democrático. 

Dessa agenda emergiu uma série de estudos no campo da Ciência Política no Brasil que 

pretendeu desvendar a história da relação entre os poderes, seu funcionamento, as garantias 

constitucionais para sua existência no Brasil, sua ação prática e os principais agentes que 

representam sua efetivação. Portanto, estudos sobre os poderes Executivo, Legislativo, 

Judiciário, e demais órgãos do aparelho de Estado, e, suas inter-relações, foram desenvolvidas 

de forma sistemática.  

O estudioso não indiferente a essa produção acadêmica no campo da Ciência Política 

observará que, no debate sobre a vitalidade do processo democrático e as possíveis soluções 

para os problemas que desafiam o sistema político nacional, algo de extrema relevância deve 

ser levado em conta: a apropriação da renda dos cidadãos e dos agentes sociais, por 

intermédio da tributação, e sua distribuição entre os diferentes grupos da sociedade, por meio 

do gasto governamental. Compreender como essa renda é apropriada, seus mecanismos 

institucionais, o ônus do financiamento do gasto público e quem deles se beneficiam, é 

compreender o orçamento governamental. 

                                                
10 Spinelli e Presgrave (2014, p.56) consideram que: “Na verdade, contemporaneamente, não há uma estrita 

sepração de poderes, mas uma interdependência e, até uma interpenatração, assim como competição corporativa 

entre os poderes”. 
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O orçamento público reflete a pluralidade dos atores que interagem no seu processo de 

elaboração e execução, e as condições jurídicas e institucionais nas quais esse processo 

ocorre. Tanto as despesas quanto as receitas elas estão determinadas em lei, nas Constituições, 

que estabelecem a repartição dos recursos entre os níveis de governo e a vinculação das 

despesas determinadas. No processo orçamentário, os atores políticos e sociais se valem de 

diferentes métodos, informações, conceitos e ideias para construir ou influenciar as 

estimativas de receita e sustentar prioridades de gastos, conforme seus interesses e visões dos 

problemas em debate. 

Embora não antagônicas, conceitualmente o orçamento apresenta visões diferenciadas. 

Para alguns o orçamento é, sobretudo, um instrumento de controle das finanças públicas; para 

outros especialistas trata-se de um mecanismo de alocação de recursos e mensuração das 

ações de governo; outros ainda o definem como veículo para a realização da política 

convencional de atendimento de demandas pontuais de grupos e regiões. É desse embate de 

visões e interesses que os vários ramos do governo, especialmente o Executivo e o 

Legislativo, se envolvem no processo de decisões para o desenvolvimento econômico e social 

e, especificamente, a distribuição de renda (Rezende & Cunha: 2002:12)11.  

Assim, o entendimento sobre a atividade parlamentar em relação ao processo 

orçamentário, no que diz respeito às “leis orçamentárias anuais” (LOA), requer uma atenção 

sobre a sua natureza, números e códigos. É necessário ressaltar que tanto a elaboração quanto 

a execução do orçamento são realizadas mediante uma série de limitações. A primeira delas 

diz respeito aos limites impostos pela austeridade fiscal ao montante de recursos disponíveis 

para a despesa. A segunda refere-se às restrições existentes à alocação desses recursos, isto é, 

é pequena a margem de liberdade para se decidir sobre a sua destinação, uma vez que esta já 

está em grande parte predeterminada por diversos dispositivos legais, presentes nas 

Constituições e/ou legislações específicas. 

Parece claro que a compreensão desses limites é o ponto de partida para o correto 

entendimento dos números que compõem o orçamento público. Essas limitações condicionam 

igualmente as receitas, ou seja, a forma pela qual os gastos são financiados. Entretanto, se a 

margem existente para se fazer escolhas orçamentárias é estreita, isso não significa que os 

                                                
11Meu orientador professor Dr. José Antônio Spinelli Lindoso chamou minha atenção para o  fato de que 

conceitualmente “orçamento pode ser entendido como fundo público, ou seja, aquela parte da mais-valia que é 

apropriada pelo aparato fiscal dos governos para atender as demandas exigidas para a reprodução material e 

simbólica da sociedade capitalista. Entre essas demandas incluem-se a conservação e ampliação da infra-

estrutura econômica, funcionamento dos aparatos estatais de segurança, militares, diplomáticos, fiscais etc., 

manutenção dos serviços sociais destinados a reproduzir a força de trabalhar e sustentar a hegemonia do bloco 

histórico (serviços educacionais, de saúde, previdência etc.)”.  
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poderes Executivo e Legislativo não se enfrentem num embate por maior espaço de influência 

na determinação do orçamento e mais especificamente da Lei Orçamentária Anual que é parte 

do nosso objeto de estudo. O embate ocorre em função da identificação de fontes de receitas 

capazes de financiar a ampliação de despesas. Nesse embate, inicialmente, é o próprio Poder 

Executivo12, que procura aumentar seu espaço de influência com a inclusão, no momento em 

que envia a peça orçamentária à Casa Legislativa. Num segundo momento é o Parlamento que 

busca novas fontes de receita para contemplar os pleitos parlamentares, sob a forma de 

emendas à proposta do Executivo. 

Sendo a lei aprovada, a iniciativa retorna ao Poder Executivo. Inicia-se a terceira etapa 

do processo orçamentário. É necessário lembrar que o orçamento tem caráter autorizativo e 

não impositivo, o que significa dizer que o Executivo está autorizado a realizar os gastos ali 

consignados, mas não está obrigado a fazê-lo. O instrumento que o Executivo dispõe para 

controlar a execução do orçamento é o contingenciamento das despesas orçadas, conforme 

explicitamente previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Como o ciclo da execução 

orçamentária se estende por doze meses e a conjuntura econômica está permanentemente 

sujeita a oscilações, então se instala um cenário de incertezas quanto à confirmação ou não 

das suposições utilizadas na estimativa de receitas e despesas incluída na lei aprovada pelo 

Legislativo. 

Em face dessas incertezas fruto das ações e reações tipicamente adotadas ao longo do 

ciclo de elaboração e execução do orçamento, os interesses que giram em torno de uma 

determinada categoria de gasto buscam fórmulas para tornar a realização desse gasto total ou 

parcial imune ao contingenciamento. O resultado desse processo é o progressivo 

esvaziamento do orçamento público enquanto instrumento de deliberação das prioridades da 

sociedade. 

Tendo em mente essas considerações, e tomando como ponto de partida os reduzidos 

espaços para a realização dos chamados gastos públicos discricionários (aqueles que podem 

ser remanejados na fase de elaboração do orçamento), é relevante ressaltar que (1) o 

Legislativo, mediante reavaliação dos parâmetros adotados na proposta original pelo 

Executivo, busca ampliar o espaço para introduzir suas prioridades na LOA; 2) e, portanto, os 

atores políticos envolvidos no “jogo” orçamentário no interior do parlamento se comportam 

conforme intereses determinados. A assertiva hegemônica é de que o Executivo tem controle 

quase absoluto sobre o orçamento, entretanto, a realidade por trás do jogo orçamentário é bem 

                                                
12 Dado a sua prerrogativa constitucional de acordo com a (Seção II “Das Atribuições do Governador do 

Estado”, no Artigo. 86, inciso. XIII). 
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mais complexa.  

Nele, diversos atores interagem estrategicamente, ou seja, buscam antecipar a reação 

dos demais para fazer valer seus próprios interesses. Nesse contexto, é preciso reconhecer que 

o papel do Legislativo no orçamento está longe de ser desprezível, porque sua atuação não se 

restringe à eventual interferência no pequeno grupo das despesas discricionárias. Sua atuação 

alcança a aprovação ou não de leis que irão afetar tanto as receitas quanto, em menor ou 

maior grau, o conjunto das despesas. 

 

3.3 A dimensão política das escolhas orçamentárias 

 

Embora seja bastante reduzido o montante de receitas que pode ser livremente alocado 

e de gastos passíveis de remanejamento durante o processo orçamentário, isto não tem 

arrefecido as discussões nas Casas Legislativas, que frequentemente tem sido marcada por 

negociações mais intensas e polêmicas, e, portanto, mais do que nunca é oportuno localizar as 

escolhas orçamentárias em seu contexto institucional e constitucional. É necessário situar a 

dimensão política das escolhas orçamentárias num sistema de governo representativo e que 

está organizado em conformidade com o princípio da separação dos poderes. 

Assim, as escolhas orçamentárias refletem um processo decisório em que distintos 

atores-burocratas, parlamentares, grupos privados de interesse etc., atuam estrategicamente 

com vistas a maximizar os seus interesses. A grande questão é: os resultados dessa interação 

estratégica poderão ser positivos ou não do ponto de vista do bem-estar da maioria da 

população? Isto depende em grande medida da qualidade das instituições que regulam a 

disputa política por recursos públicos. 

São várias as esferas nas quais ocorrem escolhas que condicionam o processo 

orçamentário em uma democracia representativa: processos administrativos e gerenciais, 

programas de estabilização econômica, processo político e regras constitucionais. A 

relevância política do orçamento dos Estados Federados decorre do: 

 
(a) montante de recursos que mobiliza; (b) de ser o instrumento que permite 
ao cidadão-eleitor-contribuinte ter na visão mais objetiva das prioridades e 

dos custos da ação governamental; (c) de ser o alvo de estratégias dos 

diversos níveis de governo e grupos provados, estratégias essas influenciadas 
pelas regras que regulam o processo orçamentário; e (d) de ser uma questão 

política que estabelece decisões inadiáveis, o que imprime um padrão típico 

de conflito e resolução a todas as etapas do processo orçamentário (Rezende 

& Cunha, 2002: 65). 

 

O processo orçamentário pode ser visto como um jogo, do qual participam (no caso 
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dos estados federados) o governador, secretários, deputados estaduais, membros das equipes 

técnicas dos três poderes, bem como grupos de interesses, todos tentando incluir, manter ou 

expandir sua parcela de benefícios providos pelas verbas orçamentárias. De forma sintética os 

participantes típicos podem ser assim descritos:  

 
a) políticos ou legisladores, que tem por atribuição fazer as escolhas 

majoritárias nas Casas Legislativas (leis ordinárias, entre elas a lei 
orçamentária) e decidir quanto a mudanças nas regras constitucionais, 

mediante emendas à Constituição e leis complementares; (b) burocratas, que 

atuam na alta gerência do Executivo e, na esfera orçamentária, mantêm uma 
relação do tipo agente-patrocinador com os parlamentares; (c) o governador 

do Estado, que tem a autoridade sobre a burocracia governamental e amplo 

poder pode iniciar o jogo (especialmente o jogo orçamentário), além de deter 
o poder de veto às decisões dos deputados estaduais; os juízes, que fazem a 

revisão das decisões do Legislativo e do Executivo; (d) os grupos de 

interesse, que articulam e apresentam aos políticos demandas de 

atendimentos preferenciais que podem assumir a forma de regras de 
funcionamento da economia e de verbas públicas; (e) os cidadãos, que 

decidem por meio do voto a composição da representação legislativa e 

escolhem o governador do Estado (Rezende & Cunha, 2002: 66). 

 

3.4 Os políticos e o orçamento, ou a lógica que normalmente preside as escolhas 

orçamentárias. 

 

Interessa aos políticos usar o orçamento para promover transferências de renda que 

beneficiem vários grupos de interesses, além de si próprios. Para tanto, realizam complexas 

negociações com esses grupos, não só quanto ao volume dos recursos a serem repassados, 

mas também quanto aos instrumentos a serem utilizados nessas transferências-subsídios, 

isenções, créditos, e, compensações, entre outras formas. 

O desequilíbrio nas contas públicas é um resultado economicamente ineficiente e 

também socialmente injusto. Por que, então, os políticos não têm incentivo para adotar uma 

estratégia de efetivo controle das finanças públicas? Essa é uma questão central para o 

entendimento das escolhas orçamentárias. 

Como com os agentes econômicos, a racionalidade dos políticos é tal que eles tendem 

a atribuir maior peso aos seus interesses individuais imediatos, no atendimento das demandas 

efetivas ou potenciais de seus redutos eleitorais, do que à adoção e à preservação de regras 

constitucionalmente definidas ou não, que sustentem de forma duradoura o equilíbrio 

orçamentário. Esse tipo de comportamento racional tende a ser tão acentuado quanto mais 

próximo se esteja de uma eleição. 
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No entanto, é preciso esclarecer que, o argumento da “conexão eleitoral” não significa 

que os políticos sejam sempre refratários a votar medidas favoráveis ao equilíbrio fiscal ou 

em políticas públicas de alcance coletivo. Leve-se em conta, em primeiro lugar, que as crises 

econômicas criam uma necessidade premente de mudanças nas políticas públicas e alteram 

drasticamente a percepção que o cidadão tem dos benefícios e custos associados a 

determinadas medidas, antes vistas como “impopulares”. Em segundo lugar, que os 

instrumentos e modos pelos quais determinadas medidas são adotadas podem tornar 

especialmente difícil a avaliação de seus custos líquidos e a distribuição desses custos entre os 

diferentes segmentos da população. 

Considerada essas condições, é fácil entender por que se formam maiorias políticas 

favoráveis a medidas que podem ser consideradas como desfavoráveis à maioria da população 

no processo de decisão legislativo. Que isto significa dizer? Que, em certas situações, há 

espaço para a cooperação e a mudança, o que não implica supor que o comportamento dos 

políticos se altere fundamentalmente. O tipo de cálculo racional subjacente a esse apoio 

sugere que, em futuras conjunturas, os políticos podem alterar seu comportamento. Ou seja, 

diante de novo marco legal, novas estratégias são adotadas nas escolhas públicas, de modo a 

assegurar o atendimento das demandas pontuais de interesse dos políticos, ainda que 

eventualmente possam implicar dano ao bem público. 

É bem verdade que nem sempre há conflito entre o interesse dos políticos e a 

promoção ou manutenção de políticas públicas voltadas para a maior parte da população em 

geral. Por exemplo, no caso do ajuste fiscal, este pode ser visto pelos parlamentares como 

uma condição para elevar o nível da atividade econômica. E se esse raciocínio estiver correto, 

então o ajuste fiscal provocará, no momento ulterior, um aumento da receita pública. Havendo 

mais receita pública, poderá ocorrer ampliação dos gastos e/ou corte de impostos, sem 

consequências negativas para o equilíbrio das contas públicas. 

Deve-se ressaltar, porém, que não é racional do ponto de vista individual de um 

parlamentar comprometer-se ativamente com políticas de redução de gastos. O voto contrário 

a um projeto de lei ou programa de gastos pode, por exemplo, levar a que parcela decisiva dos 

demais membros do Congresso atue contra o autor desse voto, não apoiando legislação de seu 

interesse e, assim, causando-lhe perda de credibilidade junto a seus eleitores. Daí ser típico 

entre legisladores o engajamento em troca de votos. Com isso, eles asseguram que suas 

próprias propostas de gastos obtenham apoio suficiente para serem aprovadas. É esse 

mecanismo da troca de votos que acaba viabilizando politicamente o atendimento das 

clientelas de cada parlamentar. Mesmo que a redução de gastos seja percebida como um bem 
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público – a melhor opção de política fiscal do ponto de vista do conjunto da sociedade – é 

pouco provável que os legisladores busquem ativamente promove-la, dado o acordo implícito 

ou explícito de apoiarem a aprovação de todos os projetos propostos. 

Semelhantemente existem incentivos mais indiretos que podem levar os legisladores a 

preferirem gastos que fomentem uma posição deficitária nas contas públicas. Isso porque o 

processo legislativo está sujeito a mudanças nas coalizões majoritárias. Toda maioria 

favorável ao ajuste fiscal tende a não seguir à risca a sua preferência. Afinal, por que arcar 

com os custos, se os benefícios serão usufruídos por outra maioria, talvez mais permissiva 

com o desequilíbrio das contas públicas, e que acabará destruindo o ajuste fiscal? Essa lógica 

que frequentemente orienta as escolhas orçamentárias aponta para três ordens de questão:  

 
(a) a importância de regras e instituições que favoreçam resultados positivos 

para o equilíbrio duradouro das contas públicas; (b) as condições especiais 

em que essas regras e instituições normalmente são criadas (como as crises 
econômicas, que tipicamente alteram o cálculo de custos e benefícios do 

contribuinte-eleitor e do próprio legislador); (c) o caráter sempre vulnerável 

dessas regras e instituições, dado que os incentivos para perpetuá-las são 

conjunturais (Rezende & Cunha, 2002: 71). 

 

Nesse caso específico sobre a compatibilidade entre o interesse individual dos 

parlamentares e a promoção do equilíbrio duradouro das contas públicas (visto como um bem 

público), é preciso considerar ainda que a Constituição e outras regras subsidiárias que 

influenciam as escolhas orçamentárias podem ser interpretadas em sentidos diversos. A 

divergência de interpretações pode ser tal que não se estabeleça um entendimento claro acerca 

dos efeitos de determinadas decisões dos parlamentares sobre aquele bem público. O respeito 

ou não ao equilíbrio duradouro das contas públicas não esgota as questões do jogo estratégico 

no âmbito orçamentário. A forma de arrecadar receitas, por meio da imposição de tributos, e 

alocá-las, por intermédio do orçamento, tem impacto sobre a distribuição de renda e da 

riqueza numa determinada sociedade. Essa questão está longe de se apresentar com clareza 

meridiana ao “eleitor-contribuinte”. 

A dificuldade de um cidadão para obter as informações necessárias ao correto 

entendimento do significado e do impacto de uma política pública os chamados custos de 

informação pode ser deliberadamente aumentada pela forma escolhida pelos políticos para 

por em prática essa iniciativa. Os custos de informações podem de fato se tornar imensos, 

tendo em vista, por um lado a complexidade do sistema tributário e seus reflexos sobre os 

preços de bens e serviços e, por outro, a estrutura do gasto público e seus beneficiários, pouco 

conhecida do público mais amplo. 



47 

 

Afora os custos de informação, o cidadão se depara com custos deliberadamente 

elevados de atuação, caso tente reagir para diminuir o impacto que as políticas públicas lhe 

acarretam. Os custos de atuação costumam ser particularmente elevados quando as políticas 

públicas tipicamente concentram os benefícios em poucos grupos e dispersam os seus custos 

pelo conjunto da sociedade. Nesses casos, a mobilização coletiva dos não beneficiados tende a 

ser difícil justamente porque o custo per capita das políticas públicas pode parecer 

insignificante. Isso leva à transigência dos não beneficiados, de um lado, e à resistência 

organizada dos beneficiados, de outro, ante qualquer tentativa de modificar o padrão de 

distribuição do gasto público. Essa perspectiva de análise é útil para entender a dificuldade de 

alterar o perfil distributivo dos benefícios líquidos proporcionados pelo orçamento. 

 

3.5 Funções do Poder Legislativo 

 

Na literatura especializada no campo da Ciência Política não existe muito dissenso 

sobre quais são as funções precípuas do Poder Legislativo. Considerando os vários planos, via 

de regra, costuma-se atribuir ao Poder Legislativo, as funções representativa, legislativa, 

fiscalizadora, julgadora e político-parlamentar. Na prática essas funções aparecem numa 

mesma ação do Parlamento, de tal forma que não há separação estanque entre elas. 

O Poder Legislativo deve reproduzir, tanto quanto possível, a diversidade de 

interesses, valores e ideologias existentes na sociedade que ele representa. A instituição 

parlamentar não é apenas o espelho da sociedade, porque ela, através da ação legislativa ajuda 

a transformar a sociedade, atuando na própria formação de sua identidade. Talvez não seja por 

outra razão que:  

 

dentre as funções parlamentares, é a representativa a que possui uma posição 

que poderíamos chamar preliminar. Isso porque, em primeiro lugar, ela é 

uma constante histórica em meio das transformações sofridas pelas 
atribuições do Parlamento, e, em segundo lugar, porque nela se baseiam 

todas as demais funções parlamentares (Cotta, 1992, p. 883). 

 

A função legislativa, que é aquela que melhor identifica o Parlamento para a 

população, refere-se à sua competência de produzir normas primárias que inovam a ordem 

jurídica. Essa atividade produz emenda à Constituição Estadual, lei complementar, lei 

ordinária, resolução e decreto legislativo, quando previsto na Constituição Estadual. O 

legislador, quando pretende apresentar um projeto, não tem margem de escolha acerca da 

espécie normativa, uma vez que há conteúdo específico para cada uma delas. 
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São duas as espécies de lei: lei em sentido material e lei em sentido formal.  A 

primeira refere-se à norma sobre os atributos da generalidade, abstração e inovação da ordem 

jurídica. Ela não deve ser dirigida a este ou àquele indivíduo, mas a toda a sociedade de forma 

genérica; seu enunciado goza de certo nível de abstração, não detalhando demasiadamente a 

matéria a ser disciplinada; e, por último, ela altera a ordem jurídica, criando deveres ou 

direitos para as pessoas físicas ou jurídicas. Lei que define nome de rua ou concede 

declaração de utilidade pública, por exemplo, não se enquadra na noção de lei no sentido 

material. A lei no sentido formal é aquela cujo projeto de que se originou tramitou na Casa 

Legislativa, sendo posteriormente promulgada. Nesse sentido, a medida provisória e a lei 

delegada podem apresentar os atributos mencionados acima – generalidade, abstração e 

inovação da ordem jurídica, mas não são leis em sentido formal, pois não foram aprovadas 

pelo Poder Legislativo (Ribeiro, 2012, p. 24-25). 

É importante fazer a distinção entre a norma primária e a secundária.  A primeira é 

produto do processo legislativo, e a segunda é a norma regulamentadora, que encontra o seu 

fundamento naquela: são os decretos, portarias e outras normas infralegais. Essa distinção é 

importante porque o legislador estadual deve estar atento para não deixar para o decreto 

nenhuma norma que seja importante prever, especialmente regras que visem a proteger o 

cidadão, e, ainda, deve evitar excesso de regras na lei que possa dificultar a ação do Poder 

Executivo no instante de aplicar a norma.  

As emergências do Estado social e da sociedade técnica obstaculam o exercício, pelo 

Parlamento, da função legislativa. Isto porque essa realidade exige do Legislativo um preparo 

técnico que não pode ser encontrado num órgão que não é composto por especialistas, mas 

por mandatários eleitos. No Brasil, a consequência disso foi que, a partir da década de 30 no 

século XX, o Estado passou a intervir cada vez mais na economia para assegurar aos cidadãos 

diversos serviços públicos, e com isto o crescimento extraordinário do poder público e o 

tamanho do Estado. Dentre os poderes republicanos, o Executivo foi o que mais teve suas 

atribuições ampliadas. A Constituição de 1988 reforça esse quadro em que o Poder Executivo 

predomina no campo da produção legislativa. A competência privativa do chefe do Poder 

Executivo para deflagrar o processo legislativo em amplo rol de matérias, prevista no art. 62 

da Constituição da República e aplicável aos estados envolve dentre outras, a lei orçamentária 

autorizativa e a impossibilidade de os parlamentares apresentarem emendas que aumentem a 

despesa do Poder Executivo. Decorre disto o fato que a maioria das leis relevantes para a 

sociedade, aprovadas no Parlamento, são de iniciativa do Poder Executivo (Ribeiro, 2012, p. 

26). 
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A fiscalização é outra importante função do Poder Legislativo. Comumente 

identificada como a busca por irregularidade do Poder Executivo, esta se constitui em apenas 

uma de suas facetas. Os parlamentares podem contribuir para ampliar a transparência dos atos 

do Executivo. Entretanto, em que pese os diversos instrumentos disponíveis para o exercício 

da função fiscalizadora, eles não são adequadamente utilizados no âmbito dos estados, por 

diversos fatores, como o desconhecimento desses instrumentos ou a forma de utilizá-los, 

assim como por injunções políticas partidárias e/ou paroquiais. 

As outras funções do Poder Legislativo não são tão conhecidas da população em geral. 

A função julgadora consiste na competência da Assembleia Estadual julgar o governador por 

crime de responsabilidade, cujo processo poderá culminar com a cassação do seu mandato. A 

função político-parlamentar corresponde à função legislativa que amplia a interação do Poder 

Legislativo com a sociedade. Durante a tramitação de projeto de lei, a Assembleia Estadual 

deve informar à população, em linguagem simples, o seu conteúdo; pode fazê-lo utilizando-se 

de audiências públicas, com a participação de representantes da sociedade civil e demais 

interessados na questão, para troca de informações e sugestões. Essa prerrogativa do Poder 

Legislativo inclui-se numa dimensão educativa nos processos de participação política, para os 

quais as Assembleias Estaduais devem abrir as portas para a comunidade.  

A função comunicativa diz respeito à mediação que o Legislativo faz entre a 

população e os órgãos da administração pública no intuito de promover a comunicação entre 

atores sociais e instituições gerais para debaterem problemas que afligem a sociedade e 

apresentar soluções e alternativas. Outra função do Legislativo é a produção de informação, 

especialmente em torno da aprovação de projetos de lei. Neste caso é preciso levantar um 

conjunto de informações: quem serão os afetados diretamente pela proposição; quais normas 

em vigor sobre a matéria nos três níveis de governo; qual será o impacto da norma, entre 

outros. Trata-se de uma função que objetiva assegurar maior transparência à administração 

pública. Assim, a Assembleia Estadual necessita suprir a necessidade de uma legislação bem 

organizada, informatizada, e integrada, facilitando assim a elaboração das políticas públicas 

estaduais. 

Por fim, o Legislativo possui uma função educativa, a qual justificou a criação, na 

última década, da Associação Brasileira de Escolas dos Legislativos (ABEL), com a 

participação do Instituto Legislativo Brasileiro do Senado Federal (ILB). Normalmente as 

atividades das escolas legislativas compreendem a formação de seus agentes políticos e 

servidores, cursos e palestras para a comunidade. O alcance da dimensão educativa do Poder 
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Legislativo apresenta-se na tramitação de leis e no debate de questões de interesse da 

sociedade. 

Se considerarmos os cenários políticos determinados mais os arranjos institucionais de 

cada Assembleia, observaremos processos e resultados legislativos diversos em cada caso. 

Entendemos que as instituições importam, porém elas atuam de maneira diferenciada em cada 

arena decisória. Além do mais, se os arranjos institucionais condicionam comportamentos dos 

atores políticos, constrangendo-os ou estimulando-os, eles também concorrem diretamente 

para os resultados políticos.  

Embora, de uma maneira mais geral, não se possa negar que existe relação entre o 

número de deputados e o de comissões nas Assembleias Legislativas, um olhar mais atento 

observará que essa relação não é sequencial. Encontraremos Assembleias com a mesma 

quantidade de deputados, porém, a quantidade de comissões é diferente. O ponto crucial está 

na suspeita de que quanto maior o número de comissões e menor o volume de atribuições, 

maior será a distribuição de poder no parlamento, e por outro lado, quanto menor o número de 

comissões e maior o volume de atribuições, maior será a concentração do poder no 

parlamento. Assim sendo a diversidade do status quo implica na alteração do processo de 

decisão legislativo em toda sua extensão e, consequentemente, no interior das Comissões. 

O funcionamento do Parlamento é condicionado tanto pelo desenho institucional que 

estabelece as regras, quanto pelo cenário político que se configuram em cada momento. 

 

3.6 Delimitações constitucionais e regimentais do processo legislativo e organização 

interna da ALPB. 

 

No capítulo anterior expusemos os fundamentos teóricos desse trabalho. 

Compartilhamos da premissa que, assim como os atores e os cenários políticos, as instituições 

igualmente importam. Se a nossa análise parte dessa proposição faz todo o sentido 

considerarmos o “desenho institucional” que conforma o processo legislativo no Estado da 

Paraíba. Brevemente vamos traçar a seguir o perfil da organização interna da ALPB: as regras 

constitucionais e regimentais que delimitam suas atividades. 

Empiricamente focamos as atividades desenvolvidas pela Comissão de 

Acompanhamento e Controle da Execução Orçamentária (CACEO), (Ver Anexo E, p. 88), 

correspondente à 17ª legislatura, ou seja, ao período legislativo dos anos 2011-2014. Ocorre 

que nesse intervalo de tempo, através da Resolução nº 1.578 de 19 de dezembro de 2012, a 



51 

 

ALPB aprovou um novo Regimento Interno, que entrou em vigor a partir do dia 1º de 

fevereiro de 2013. Em relação ao objeto da nossa pesquisa as alterações que identificamos em 

relação ao regimento anterior, datado de 28 de novembro de 1991, e atualizado até o ano de 

2008, foram pequenas. Todavia, à frente faremos menção a essas modificações. 

 

3.6.1 Os parâmetros normativos 

 

Segundo a Constituição do Estado da Paraíba, promulgada em 05 de outubro de 1989, 

a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe: a) a qualquer membro ou Comissão da 

Assembleia Legislativa; b) ao governador do estado; c) ao Tribunal de Justiça; d) ao 

Procurador-Geral de Justiça; e) “aos cidadãos, nos casos e formas previstas” 

constitucionalmente. 

A mesma Constituição estabelece como privativa do governador do estado a iniciativa 

das leis que versem sobre as seguintes matérias: I) fixem ou modifiquem os efetivos da 

Polícia Militar, obedecendo ao disposto no inciso III do artigo 52 desta Constituição; II) 

disponham sobre: a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta 

ou autárquica ou aumento de sua remuneração; b) organização administrativa, matéria 

tributária, orçamentária e serviços públicos; c) servidores públicos do Estado, seu regime 

jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência 

de militares para a inatividade; d) organização do Ministério Público, da Advocacia do Estado 

e Defensoria Pública do Estado; e) criação, estruturação e atribuições das Secretarias e órgãos 

da administração pública. (Constituição do Estado da Paraíba. Subseção III. “Das Leis”. 

Art.63. Ver, anexo A, p.76; e anexo B, p. 79). 

Ademais, os deputados não podem apresentar emendas que acarretem aumento das 

despesas nos projetos de iniciativa exclusiva do governador e nos projetos sobre organização 

dos serviços administrativos da própria Assembleia, dos tribunais e do Ministério Público 

estadual. 

A Constituição no Art.64, inciso I e § 1º e § 2º estabelece: o governador do estado 

pode solicitar que os projetos de lei de sua iniciativa sejam apreciados dentro de 45 dias. Na 

falta de deliberação dentro de tal prazo, o projeto será automaticamente incluído na ordem do 

dia, em regime de urgência. Ainda dentro do estabelecido constitucionalmente, observa-se 

que a matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo 

projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos deputados. 
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No que diz respeito à aprovação do novo Regimento Interno da Casa em 19 de 

dezembro de 2012, ele trouxe poucas alterações concernentes ao nosso objeto de pesquisa. 

Não obstante, apresentamos aquelas que reputamos relevantes no Quadro 1 abaixo:  

 

Quadro 1 - Modificações no Regimento Interno da ALPB que correspondem ao regime de 

tramitação para a apreciação das proposições13 

Regimento Interno da ALPB em vigor 

até 31 de janeiro de 2012. 

Regimento Interno da ALPB em vigor a 

partir de 01 de fevereiro de 2013. 

Atualizações 

 

Título V – Da Apreciação das Proposições 

Capítulo I – Da Tramitação 

 

Art. 108. Cada proposição, salvo emenda, 

recurso ou parecer terá curso próprio. 

 

Art. 131. Cada proposição, salvo emenda, recurso ou 

parecer, terá curso próprio. 
 
§ 1º Apresentada e lida perante o Plenário, a 

proposição será objeto de decisão: 

 
Art. 132. Apresentada e lida perante o Plenário, a 

proposição será objeto de decisão: 

 

I - do Presidente, nos casos do art. 94; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I - do Presidente, nos casos do art. 114: Foi retirado o 

inciso: VII- votação destacada de emenda, (que estava 

no RI anterior) e incluídos os incisos: 

 XVI - esclarecimento sobre ato da administração ou 

economia interna da Assembleia; 

XVII - inserção, nos Anais da Assembleia, de 

informações, documentos ou discurso de 

representante de outro Poder, quando não lidos 

integralmente pelo orador que a eles fez remissão.  

II - da Mesa, nas hipóteses do art. 95: 

II - inserção, nos anais da Assembléia, de 
informações, documentos ou discursos de 

representantes de outro Poder, quando não lidos 

integralmente pelo autor que a eles fez remissão; 

III - de apelo ou providências a autoridades; 

IV - esclarecimento sobre ato da administração 

ou da economia interna da Assembleia. 

II - da Mesa, na hipótese do art. 115: Foram retirados os 

incisos II, III e IV do art. 95.  
 

 

Parágrafo único. Nas hipóteses deste artigo, 

caberá recurso ao Plenário dentro de duas 

sessões, a contar da publicação do despacho 

indeferitório no Diário do Poder Legislativo, 

sendo o recurso decidido em processo simbólico, 

sem discussão ou encaminhamento de votação. 

 

 

 

§ 1º Caberá recurso ao Plenário dentro em dois dias úteis, 

a contar da publicação do despacho indeferitório no 

Diário do Poder Legislativo do requerimento de 

informação. 

§ 2º O recurso será decidido pelo processo simbólico, 

sem discussão, sendo permitido o encaminhamento de 

votação pelo Autor do requerimento e pelos Líderes, por 
cinco minutos cada um. 

Art. 133. Logo que a proposição voltar das Comissões a 

                                                
13 Ver, anexo D, p. 82. 
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Art. 109. Decorridos os prazos previstos neste 

Regimento para tramitação nas Comissões ou no 

Plenário, o autor de proposição que já tenha 

recebido pareceres dos órgãos técnicos poderá 

requerer ao Presidente a inclusão da matéria na 

Ordem do Dia. 
 

que tenha sido remetido, serão publicados os respectivos 

pareceres no Diário do Poder Legislativo.  

 

Foi acrescentado o parágrafo único:  

 

Parágrafo único. A proposição aprovada 

conclusivamente pelas Comissões, na forma do art. 26, II, 

será publicada com os respectivos pareceres, ressaltando-

se a fluência do prazo para eventual apresentação do 

recurso a que se refere o art. 60, § 2º, I, da Constituição 

Estadual.  

 

Foram acrescentados também os artigos abaixo: 

 

Art. 134. Decorridos os prazos previstos neste 

Regimento para tramitação nas Comissões ou no 

Plenário, o Autor de proposição que já tenha recebido 

pareceres dos órgãos técnicos, ou não, poderá requerer ao 

Presidente a inclusão da matéria na Ordem do Dia. 

Art. 135. Quando, por extravio ou retenção indevida, não 

for possível o andamento de qualquer proposição, 

vencidos os prazos regimentais, a Mesa fará reconstituir o 

respectivo processo pelos meios ao seu alcance para a 
tramitação ulterior. 

 

 

Capítulo VI – Do Regime de 

Tramitação 

 

 

Capítulo VII - Do Regime de Tramitação 

 

Art. 120. Quanto à natureza de sua tramitação, 

podem ser: 

 

Art. 153. Quanto à natureza de sua tramitação, podem 

ser:  

I - urgentes as proposições: 
a) sobre suspensão das imunidades 

parlamentares; 

b) sobre transferência temporária da sede do 

Governo; 

c) sobre intervenção nos Municípios ou 

modificações das condições de intervenção em 

vigor; 

d) sobre autorização do Governador ou do Vice-

Governador para se ausentarem do País ou do 

Estado; 

e) de iniciativa do Governador, com solicitação 
de urgência; 

f) assim reconhecidas, por deliberação do 

Plenário; 

g) vetos apostos pelo Governador; 

 

I – de tramitação em regime de urgência urgentíssima, 
as proposições que versem sobre matérias de relevante e 

inadiável interesse estadual, assim reconhecida por 

deliberação do Plenário;  
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II - com prioridade: 

a) os projetos de iniciativa do Poder Executivo, 

do Poder Judiciário, do Ministério Público, da 

Mesa, de Comissão Permanente ou Especial ou 

dos cidadãos; 

b) os projetos: 

1 - de leis complementares e ordinárias que se 

destinem a regulamentar dispositivo 

constitucional, e suas alterações; 

2 - de lei com prazo determinado; 

3 - de alteração ou reforma do Regimento 
Interno; 

4 - de aprovação de escolha de autoridades nos 

casos previstos na Constituição Estadual e em lei; 

5 - de ratificação de convênio ou acordo; 

6 - de fixação do efetivo da Polícia Militar; 

7 - de fixação dos subsídios do Governador, do 

Vice-Governador, dos Deputados, dos 

Secretários de Estado, bem como a ajuda de 

custo; 

8 - de julgamento das contas do Governador; 

9 - de suspensão, no todo ou em parte, da 

execução de qualquer ato, deliberação ou 
regulamento declarado inconstitucional pelo 

Poder Judiciário; 

10 - de autorização ao Governador para contrair 

empréstimo ou realizar operações de crédito; 

11 - de denúncia contra o Governador, o Vice-

Governador e Secretários de Estado; 

II – de tramitação em regime de urgência, as 

proposições de iniciativa do Governador, com solicitação 

de urgência, aprovada pelo Plenário, observado o previsto 

no art. 159;  

 

III - de tramitação ordinária, os projetos não 

compreendidos nas hipóteses dos incisos 

anteriores. 

 

 

III – de tramitação em regime especial, as matérias 

sujeitas a disposições especiais, previstas no Título VI 

deste Regimento;  

 

Foi acrescentado o inciso IV: 

 
IV – de tramitação em regime ordinário, as proposições 

em geral, não compreendidas nas hipóteses dos incisos 

anteriores. 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela própria autora com base no Regimento Interno da Assembleia Legislativa da Paraíba 

(2008, 2012). 

 

O quadro 1 corresponde às modificações relacionadas às regras fundamentais do 

processo legislativo, ou seja, do regime de tramitação no que se refere à apreciação das 

proposições. A partir de fevereiro de 2013 a ALPB passou a dispor do novo Regimento 

Interno. As modificações verificadas incidiram sobre os capítulos I – Da Tramitação e VI – 

Do Regime de Tramitação, pertencentes ao Título V – Da Apreciação das Proposições. As 

modificações observadas foram pontuais: o art. 108 do RI anterior foi transformado no art. 

131; o § 1º do antigo RI passou a ser art. 132. Os incisos I e II do RI anterior com seus 

respectivos arts. 94 e 95 correspondem aos arts. 114 e 115 com a retirada do inciso: “VII – 
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votação destacada de emenda” foram incluídos os incisos: “XVI – esclarecimento sobre ato da 

administração ou economia interna da Assembleia”; e “XVII – inserção, nos anais da 

Assembleia, de informações, documentos ou discurso de representante de outro Poder, 

quando não lidos integralmente pelo orador que a eles fez remissão”, equivalente ao art. 114, 

já no art. 95, foram retirados os incisos II, III e IV e o parágrafo único foi dividido em dois. A 

redação art. 109 deslocou-se para o art. 133 sem alterações textuais. Ainda no capítulo I, 

foram acrescidos os arts. 134 e 135. 

O Capítulo VI – Do Regime de Tramitação precisamente no “Título I” do art. 120 no 

RI anterior equivale ao art. 153 no RI atualizado. Permanecem os incisos I, II e III 

acrescentando o inciso IV e retirando todas as alíneas e subitens. 

 

3.6.2 As comissões permanentes 

 

As comissões permanentes têm função relevante no desenrolar do processo de 

elaboração das leis. Cabe-lhes, além da formulação das leis delegadas, apreciar todos os 

projetos de lei, discutindo-os, analisando-os, emitindo pareceres, obstruindo-os, engavetando-

os, utilizando, enfim, os diversos mecanismos legislativos, regimentais ou costumeiros.  

Segundo o Regimento Interno da ALPB as comissões permanentes são constituídas de 

cinco membros, com exceção das comissões de Acompanhamento e Controle da Execução 

Orçamentária (Ver, anexo E, p. 89) e a de Constituição, Justiça e Redação, que são compostas 

de sete membros, todas com igual número de suplentes. De acordo com o Regimento Interno 

da ALPB, a distribuição das vagas nas Comissões Permanentes entre os partidos e blocos 

parlamentares é organizada pela Mesa, as bancadas partidárias deverão comunicar ao 

Presidente, no prazo de quinze dias após a instalação da legislatura se atuarão isoladamente ou 

em bloco parlamentar para o efeito do estabelecimento da composição numérica, indicando 

todos os respectivos líderes e vice-líderes. Passado esse prazo o Presidente da Casa por ato de 

ofício poderá estabelecer a composição numérica das Comissões de acordo com a 

representação partidária fixada pelo resultado final obtido nas eleições.  

Os partidos ou blocos parlamentares terão seus membros efetivos e suplentes em cada 

Comissão. A representação número será obtida dividindo-se o número de deputados pelo 

número de membros de cada Comissão, e o número de deputados de cada partido ou bloco 

parlamentar pelo quociente assim obtido, considerando o inteiro do quociente final o número 

de lugares que os partidos ou blocos parlamentares terão direitos. A ALPB possui as seguintes 

comissões: Conselho de Ética e Decoro Parlamentar; Acompanhamento e Controle da 
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Execução Orçamentária; Administração, Serviço Público e Segurança; Constituição, Justiça e 

Redação; Desenvolvimento, Justiça e Redação; Direitos da Mulher; Direitos Humanos e 

Minorias; Educação, Cultura e Desportos; Legislação Cidadã; Saúde, Saneamento, 

Assistência Social, Segurança Alimentar e Nutricional.  

Antes da deliberação do plenário, os projetos de leis dependem de manifestação das 

comissões a que a matéria estiver afeta. Mas a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e 

a Comissão de Acompanhamento e Controle da Execução Orçamentária têm maior densidade 

no processo decisório. A primeira porque lhe compete, em caráter preliminar, o exame de 

admissibilidade das proposituras, no todo ou em parte, sob os aspectos da constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica de redação legislativa, e pronunciar-se 

sobre o mérito, quando for o caso, examinando, em fase final de tramitação, os aspectos de 

sua competência em razão de emendas, substitutivos e pareceres oferecidos pelas demais 

comissões.  

Por sua vez, compete à Comissão de Acompanhamento e Controle da Execução 

Orçamentária (ver, anexo C, p. 81), quando a matéria depender de exame dos aspectos 

financeiros e orçamentários, manifestar-se previamente quanto à sua compatibilidade a 

adequação com o Plano Plurianual de Investimentos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o 

Orçamento Anual. 

Os pareceres das comissões de Constituição Justiça e Redação e de Acompanhamento 

e Controle da Execução Orçamentária são terminativos, quando se tratar respectivamente de 

constitucionalidade ou juridicidade e sobre a adequação financeira ou orçamentária das 

matérias. 

 

3.7 Os incentivos institucionais da ALPB comparados com os da Câmara dos Deputados 

 

A comparação das prerrogativas referentes ao poder decisório do Executivo e do 

Legislativo, em nível federal e no âmbito do estado da Paraíba, mostra que a única diferença 

marcante na magnitude dos poderes conferidos normativamente a cada um deles refere-se que 

o primeiro possui o poder de editar medidas provisórias14. Mas ambos – o Executivo federal e 

o do estado da Paraíba – tem, no seu poder de agenda Shugart & Carey (1992), a prerrogativa 

da iniciação exclusiva em matérias financeira e tributária e de solicitar urgência nos projetos 

                                                
14 É sabido que tal instrumento permite ao presidente da República implementar a sua agenda, sobretudo de 

natureza econômica e administrativa, superando possíveis obstáculos congressuais, além de bloquear em boa 

medida o processo legislativo autônomo, em decorrência de o Congresso ter de apreciar prioritariamente as 

medidas provisórias, além dos projetos de lei em regime de urgência oriundos do Executivo. 
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de lei da própria iniciativa: “Tal monopólio permite ao agente que inicia manipular 

estrategicamente a distribuição de preferências do agente que aprecie. Se o agenda setter 

conhece as preferências do Legislativo, simbolizado pela figura do legislador mediano, é 

possível àquele calibrar o envio da proposta de tal forma a maximizar sua própria utilidade, 

bastando para isso que o projeto se encontre no interior da curva de preferência da maioria 

congressual”. Ver (Santos,1997).  

Assim, ambos os chefes de Executivo, o presidente da República e o governador do 

estado da Paraíba, possuem a capacidade de solicitar regime de urgência para a tramitação de 

projetos de sua autoria, o que lhes permite encurtar os prazos de tramitação da sua agenda e 

anular a possibilidade de as comissões legislativas procrastinarem proposições que contrariem 

seus interesses. 

No tocante ao poder das lideranças partidárias nos níveis federal e estadual, os 

regimentos internos das duas Casas têm semelhanças. A rigor, o poder de agenda das 

lideranças partidárias da Câmara dos Deputados baseia-se, em boa medida, no Colégio de 

Líderes, na indicação dos membros das comissões técnicas e no direcionamento das 

comissões especiais. 

Quanto ao Colégio de Líderes, o RI da ALPB também prevê a sua existência, dando-

lhe a mesma disciplina estabelecida pelo Regimento da Câmara dos Deputados. Porém, se 

como órgão auxiliar da presidência da Câmara, composto pelos líderes de partidos ou blocos 

partidários, tem papel importante na definição da pauta de votação, bem como os prazos de 

tramitação dos diferentes projetos, na ALPB exerce papel apenas simbólico15. 

                                                
15 Figueiredo & Limongi (1995) argumentam que o principal efeito político advindo do funcionamento do 

colégio é o de centralizar os trabalhos legislativos em mãos das lideranças, em prejuízo do poder das 

comissões. Assim, Poder Executivo, presidência da Casa e Colégio de Líderes constituiriam o tripé básico de 

funcionamento da Câmara. Ainda sobre a organização do Legislativo federal, ver também Figueiredo & 

Limongi, 1996.  
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4 - CAPÍTULO 3 - PRODUÇÃO LEGAL E RELAÇÕES ENTRE OS PODERES 

EXECUTIVO E LEGISLATIVO NA PARAÍBA ENTRE 2011 E 

2014: O CASO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E 

CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

Os estudos sobre Legislativos vêm dando ênfase crescente ao papel ativo que 

parlamentares podem desempenhar, mesmo em uma situação na qual o Executivo é o 

principal ator na produção de leis. A ideia de que o Legislativo é um poder menor e submisso, 

vem sendo desafiado. No capítulo 1 mostramos como a literatura se dedicou a estudar a 

organização legislativa e a possível influência que os parlamentares possam ter na produção 

de leis. Os estudos sobre as atividades das Comissões legislativas e a análise sobre a 

capacidade dos legisladores em incluir, suplementar ou modificar as proposições do 

Executivo por meio de emendas, talvez tenha se constituído em um dos principais indicadores 

para uma avaliação mais adequada da influência dos parlamentares no processo decisório. 

 A questão orçamentária é fundamental para se averiguar o êxito dos parlamentares e 

até mesmo do Poder Executivo. Assim, este capítulo procura analisar a dinâmica legislativa 

da ALPB no período entre 2011-2014, tendo como foco a produção legal da Comissão de 

Acompanhamento e Controle da Execução Orçamentária. Para tanto a nossa “chave 

explicativa” fundamentou-se em três fatores que atuaram sobre o processo decisório da 

ALPB: dois de natureza externa, o ambiente eleitoral e as relações Executivo/Legislativo; e 

um de natureza interna, o arranjo institucional explanado no seu Regimento Interno, que de 

certo modo regula o comportamento parlamentar. 

4.1 O novo “desenho” da polarização político-partidária na Paraíba para o pleito de 

2010.16  

 

O ano de 2010 no Estado da Paraíba se inicia com a redefinição dos blocos partidários, 

através da proclamação de uma nova aliança que alteraria a correlação de forças na política 

paraibana. Após o afastamento do governo de Cássio Cunha Lima pelo TSE, “quem estava no 

governo foi para a oposição e quem estava na oposição se dividiu entre os que foram para o 

governo e os que não foram como foi o caso do prefeito Ricardo Coutinho” (entrevista de 

Cássio publicada no JP edição de 08 de janeiro de 2010 apud Araújo). 

O Partido Comunista do Brasil (PCdoB) declarou seu apoio à reeleição de José 

                                                
16 A síntese sobre o cenário político da Paraíba correspondente ao período aqui pesquisado teve como referência 

o artigo “Paraíba: o reordenamento da dicotomia política” do Professor aposentado Hermano Nepomuceno 

Araújo da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). 
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Maranhão e o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), através da sua Comissão Executiva 

Estadual, deliberou pelo rompimento com a candidatura de Ricardo Coutinho e o apoio à 

candidatura do PMDB. Igualmente o Partido Popular (PP) rompeu com o Partido Socialista 

Brasileiro (PSB) e passou a apoiar a reeleição do governador José Maranhão. O Partido da 

República (PR) optou pela coligação com o PMDB. O Partido dos Trabalhadores (PT) 

indicou o deputado estadual Rodrigo Soares como candidato a vice-governador na “Coligação 

Paraíba Unida”. 

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) continuou apoiando Ricardo Coutinho e o 

Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) indicou para compor a “Coligação Uma 

Nova Paraíba” o nome de Rômulo Gouveia a vice-governador.  

No campo da extrema-esquerda o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) aprovou o 

nome do professor Nelson Júnior como candidato ao governo. O Partido da Causa Operária 

(PCO), pela terceira vez, lançou a candidatura da professora Lourdes Sarmento para o 

governo do Estado. O Partido Comunista Brasileiro (PCB) indicou como candidato a governo 

Francisco de Assis e o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados (PSTU) indicou 

Marcelino da Silva para candidato a governo. 

 

Quadro 2 - Candidaturas para governador da Paraíba – 2010 

                                                
17 O PTB, por interferência do presidente nacional Roberto Jeferson, liberou seus filiados quanto à candidatura 

para governador. 
18 Os agrupamentos petistas liderados pelo deputado federal Luís Couto, o superintendente do SEBRAE Júlio 

Rafael, a maioria do Diretório Municipal de João Pessoa e a prefeita de Pombal Pollyana Feitosa, dentre 

outros, fizeram campanha aberta para Ricardo Coutinho. 
19 No PSDB, o senador Cìcero Lucena, presidente estadual, liberou seu grupo para a eleição para governador, 

dentre os quais os deputados estaduais João Gonçalves, Pedro Medeiros, Ariano Fernandes e o vereador 

Hervázio Bezerra, bem como o vereador cicerista Aníbal Marcolino, este filiado ao PSL. 

CANDIDATO PARTIDOS COLIGAÇÃO 

 

José Maranhão 

(PMDB) 

PMDB - PT - PSC - PTB17 - 

PCdoB – PR – PRB – 

PTdoB – PMN – PHS – 

PSL - PP 

 

“PARAÍBA UNIDA” 

 

Ricardo Coutinho 

(PSB) 

PT18 - PSDB19 - DEM – 

PPS-PDT – PRP – PV – 

PTN - PTC 

 

“UMA NOVA PARAÍBA” 

Nelson Júnior 

(PSOL) 

PSOL - 



60 

 

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral – Eleições 2010 

 

Nas eleições proporcionais relativas às candidaturas a deputado estadual foram 

apresentadas as seguintes variações: 

 

Quadro 3 – Coligações para as eleições proporcionais a deputado estadual da Paraíba – 2010 

COLIGAÇÃO PARTIDOS 

Paraíba Unida III PRTB – PHS – PMN – PCdoB - PTdoB 

Paraíba Unida IV PTB - PP 

Paraíba Unida V PMDB - PSC 

Paraíba Unida VI PT – PRB – PSDC - PCdoB 

Paraíba Unida VII PR - PSL 

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral – Eleições 2010 

 

COLIGAÇÃO PARTIDOS 

Uma Nova Paraíba II PSDB – PSB – DEM - PDT 

Uma Nova Paraíba III PTN – PPS – PV – PTC - PRP 

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral – Eleições 2010 

 

A disputa no 1º turno, no que concerne às propostas e concepções das duas principais 

forças políticas do Estado, apresentou-se dicotomicamente como “novo/velho20”; 

inovação/atraso. Tanto assim que o candidato de oposição da “Coligação Uma Nova Paraíba”, 

Ricardo Coutinho, construiu seu discurso como a candidatura inovadora “porque o estado 

                                                
20É válido ressaltar que  a maioria dos partidos políticos com densidade eleitoral a partir do processo de 

redemocratização inaugurado com a promulgação da Constituição de 1988 no Brasil, acomodou as lideranças 

políticas tradicionais e oligárquicas, especialmente na Região Nordeste, a exemplo do DEM e do PMDB, que 

no vizinho Estado do Rio Grande do Norte dominam o cenário e ocupam os cargos mais importantes da 

sociedade política durante todo o período (Spinelli, 2010: 2). A sobrevivência do “velho” nas eleições 

majoritárias em nível de unidade federativa é uma de suas principais características.  

Francisco de Assis 

(PCB) 

PCB - 

Marcelino da Silva 

(PSTU) 

PSTU - 

Lourdes Sarmento 

(PCO) 

 

PCO - 
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precisa de outro ciclo político... o ciclo político que aí está, está acabando” (Correio da 

Paraíba, edição de 27 de agosto de 2009, p. A.4.). No seu programa de governo, o carro-chefe 

é o conjunto intitulado “choque de gestão”: criação do Orçamento Democrático; sistema e-

governo e web-governo de comunicação e informação; autonomia dos conselhos de direitos e 

setoriais para intensificação do controle social; gestão por resultado com metas para 

desempenho dos serviços públicos; profissionalização dos servidores públicos; geração de 

emprego e renda via Agência de Desenvolvimento Sustentável; educação com ensino 

profissionalizante e interiorização do ensino superior; ampliação da pré-escola e educação de 

jovens e adultos; habitação popular, saúde e segurança pública. Ou seja, um programa voltado 

para modernização administrativa e institucional (ARAÚJO, 2016: 285-286). 

O candidato da situação, o governador José Maranhão da “Coligação Paraíba Unida”, 

em suas falas cimentava o embate dicotômico das duas principais candidaturas:  

  

o novo não é sinônimo de eficiência; o novo não é sinônimo de trabalho. 

Não podemos dispensar a experiência daqueles que já viveram e 

acumularam um cabedal de conhecimentos para dirigir e fazer as coisas com 
eficiência... não é possível que a Paraíba se saia com balela como essa. 

Vamos acabar com essa balela do novo, do novo, do novo... novas são as 

ideias; novo é o espírito; nova é a capacidade de trabalho, nova é a 

capacidade de fazer um governo inovador (JP, coluna “Aparte”, edição de 02 
de junho de 2009, p.3 apud ARAÚJO, 2016:289). 

 

Em sua proposta de governo Maranhão ressalta as obras estruturantes: construção de 

sete adutoras; porto de águas profundas; ampliação aeroportuária; ramal paraibano da 

Transnordestina; porto seco (centro alfandegário de recepção e redistribuição de cargas); 

abastecimento de água tratada em todos os municípios; ampliação de 1.500 km de rodovias; 

além das propostas para segurança pública, saúde, educação, assistência social, habitação 

popular. Um programa de governo voltado para a modernização da infraestrutura. 

 

Quadro 4 – Resultado da eleição para governador da Paraíba 2010 - 1º turno 

CANDIDATO VOTAÇÃO PORCENTAGEM 

Ricardo Coutinho (PSB) 942.121 49,74% 

José Maranhão (PMDB) 933.754 49,30% 

Nelson Júnior (PSOL) 12.471 0,66% 

Lourdes Sarmento 

(PCO) 

2.442 0,13% 
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Francisco Oliveira (PCB) 1.886 0,10% 

Marcelino (PSTU) 1.252 0,07% 

Brancos 101.032 3,69% 

Nulo 237.303 8,67% 

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral – Eleições 2010. 

 

Já no primeiro turno o resultado para governador apresentou uma pequena vantagem 

do candidato Ricardo Coutinho sobre José Maranhão, apontado na maioria das pesquisas 

como o favorito nas intenções de voto dos eleitores. Coutinho saiu vitorioso com 8.367 votos 

de vantagem sobre Maranhão. Nesse instante o governador Maranhão saiu vitorioso em 166 

dos 223 municípios, enquanto Ricardo ganhou em 57. O governador venceu no universo dos 

colégios eleitorais menores e Ricardo Coutinho ganhou no conjunto dos onze maiores centros 

urbanos. 

Para a Assembleia Legislativa da Paraíba a “Coligação Paraíba Unida” elegeu uma 

maioria: nove do PMDB, três do PSC, dois do PT, dois do PSL, um do PR, um do PP e um do 

PTB. As duas coligações que apoiaram a candidatura de Ricardo Coutinho elegeram 17 

representantes: três do PSDB, cinco do DEM, três do PSB, dois do PTN, dois do PPS um do 

PDT e um do PT. Essas duas coligações formaram uma bancada eleita vinculada aos grupos 

políticos do ex-governador Cássio Cunha Lima e do ex-senador Efraim Morais. Ou seja, esses 

deputados eleitos não faziam parte do grupo político próprio de Ricardo Coutinho. 

 

Quadro 5 – Relação dos candidatos eleitos para deputado estadual da Paraíba 2010 

CANDIDATO VOTAÇÃO PORCENTAGEM 

Toinho do Sopão (PTN) 57.590 2,9% 

Gervásio Maia (PMDB) 45.597 2,3% 

Francisca Motta (PMDB) 43.475 2,19% 

Manoel Ludgério (PDT) 40.093 2,02% 

Léa Toscano (PSB) 37.782 1,9% 

Arnaldo Monteiro (PSC) 35.642 1,8% 

Trocolli Júnior (PMDB) 35.566 1,79% 

Ricardo Marcelo (PSDB) 35.075 1,77% 

Lindolfo Pires (DEM) 34.935 1,76% 

Edmilson Soares (PSB) 33.351 1,68% 
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André Gadelha (PMDB) 33.307 1,68% 

José Ademir (DEM) 32.814 1,65% 

José Henrique (DEM) 32.590 1,64% 

Olenka Maranhão 

(PMDB) 

32.286 1,63% 

Caio Roberto (PR) 32.224 1,62% 

Branco Mendes (DEM) 32.008 1,61% 

Tião Gomes (PSL) 30.634 1,54% 

Daniella Ribeiro (PP) 29.863 1,5% 

Guilherme Almeida 

(PSC) 

29.856 1,5% 

Raniery Paulino (PMDB) 29.255 1,47% 

Adriano Galdino (PSB) 29.095 1,47% 

Eva Gouveia (PTN) 27.151 1,37% 

Dinaldo Wanderley 

(PSDB) 

26.822 1,35% 

Frei Anastásio (PT) 26.008 1,31% 

João Gonçalves (PSDB) 25.541 1,29% 

Doda de Tião (PMDB) 24.950 1,26% 

Wilson Braga (PMDB) 24.752 1,25% 

Vituriano de Abreu 

(PSC) 

24.482 1,23% 

Antônio Mineral (PSDB) 24.387 1,23% 

Luciano Cartaxo (PT) 24.295 1,22% 

Batinga (PSC) 23.729 1,2% 

Anísio Maia (PT) 21.508 1,08% 

Gilma Germano (PPS) 21.002 1,06% 

Dr. Aníbal (PSL) 20.452 1,03% 

Janduhy Carneiro (PPS) 16.504 0,83% 

Genival Matias (PPS) 165.253 0,77% 

Brancos 130.427 5,84% 

Nulos 116.404 5,21% 
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Fonte: Tribunal Superior Eleitoral – Eleições 2010. 

 

A vitória no primeiro turno, mesmo que apertada, provocou uma reversão de 

expectativas na campanha do candidato Ricardo Coutinho. Já em um clima de favoritismo em 

8 de outubro daquele ano, em um encontro de lideranças correligionárias em Campina 

Grande, o candidato pessebista anunciava a adesão de 12 prefeitos que tinham apoiado o 

candidato do PMDB no 1º turno. A estratégia de campanha da “Coligação Uma Nova 

Paraíba” de atrair os prefeitos dos pequenos municípios que deram vitória a Maranhão no 1º 

turno, sob a coordenação de Cássio Cunha Lima, obteve êxito porque o resultado final da 

campanha no 2º turno Ricardo Coutinho foi vitorioso em 127 dos 223 municípios paraibanos, 

enquanto seu adversário perdeu em 74 municípios a mais que no 1º turno. De acordo com o 

Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba – TRE, o resultado oficial mostra que, num total de 

votos válidos de 2.009.495, o candidato Ricardo Coutinho obteve 1.079.164 votos, 53,7%, e 

José Maranhão 930.331 votos, 46,3%, ou seja, uma diferença pró Ricardo Coutinho de 

148.833 votos, conforme demonstra o Quadro 6 abaixo: 

 

Quadro 6 – Resultado final para governador da Paraíba 2010 – 2º turno 

OPÇÃO DE VOTO VOTOS PERCENTUAL 

Ricardo Coutinho (PSB) 1.079.164 53,7% 

José Maranhão (PMDB) 930.331 46,3% 

Brancos 38.572 1,74% 

Nulos 169.073 7,63% 

Abstenções 521.249 19,03% 

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral – Eleições 2010. 

 

Ao estudioso e/ou pesquisador desse cenário político-partidário e eleitoral no Estado 

da Paraíba ano de 2010 nos parece sustentável a proposição de Araújo (2016: 319-320) de 

que, ladeado por Cássio do PSDB e Efraim do DEM, Ricardo Coutinho desmontou um 

paradigma ideológico que construíra desde sua militância nos movimentos estudantil e 

sindical e no exercício de mandatos parlamentares, sempre posicionado no campo mais à 

esquerda dentro do PT. Ademais, o candidato eleito rompeu também uma coalizão político-

eleitoral que se cristalizou ao longo das eleições de 2002, 2004, 2006 e 2008. 
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4.2 As relações Executivo-Legislativo e o cenário político paraibano pós-eleitoral. 

 

Em 2010, dos deputados eleitos pela coligação partidária que apoiou a candidatura de 

Ricardo Coutinho, nenhum fazia parte do seu “núcleo político”. Mesmo aqueles eleitos pelo 

seu partido, o PSB, Léa Toscano, Edmilson Soares e Adriano Galdino, pertenciam ao grupo 

político do ex-governador Cássio Cunha Lima, do PSDB.  Por estratégia meramente eleitoral, 

Cássio Cunha Lima indicou nomes de sua esfera de influência política para se filiarem ao 

partido de Ricardo Coutinho. Embora, posteriormente o deputado Adriano Galdino tenha 

aderido ao grupo do governador, sua bancada na ALPB permanece minoritária. 

Adriano Galdino era prefeito da cidade de Pocinhos localizado no Cariri Paraibano. 

Léa Toscano fazia parte do grupo coordenado pelo seu esposo Zenóbio Toscano no município 

de Guarabira, na Mesorregião do Agreste Paraibano. A rigor, mesmo não pertencendo a um 

grupo oligárquico, o deputado Edmilson Soares do PSB, apresentava certa independência a 

Ricardo Coutinho, ele não participava do “Coletivo Ricardo Coutinho”, o “CRC”.  

O governador eleito não fazia parte das tradicionais oligarquias paraibanas. Ele iniciou 

sua carreira política no movimento estudantil, depois atuou no sindicato de saúde dos 

trabalhadores de João Pessoa e, posteriormente foi eleito vereador nessa mesma cidade. No 

mandato como vereador criou um grupo dentro do Partido dos Trabalhadores não vinculado a 

nenhuma das suas tendências históricas, intitulado “CRC – Coletivo Ricardo Coutinho”, que 

existia em função do mandato dele de vereador. Ulteriormente ele foi eleito deputado e 

ampliou significativamente o seu grupo composto por sindicalistas, líderes do movimento sem 

teto, professores universitários e técnicos administrativos. 

Em razão dessa atuação e ampliação política, Coutinho tentou sua candidatura a 

prefeito de João Pessoa pelo PT, contudo foi barrado pela legenda, provocando seu 

rompimento com o partido. Filiou-se ao PSB e ganhou as eleições em 2004 tornando-se 

prefeito da capital paraibana. Reelegeu-se no ano de 2008, e, com isto, credenciou-se como 

candidato às eleições para o governo do Estado no ano de 2010. 

Como já exposto nesse trabalho, Coutinho rompeu a aliança com o PMDB, e aliou-se 

ao PSDB sob a liderança de Cássio Cunha Lima e ao DEM do senador Efraim Moraes, 

formando uma coligação com partidos políticos sob o ponto de vista ideológico antagônico e 

com trajetórias políticas (principalmente de suas lideranças políticas) incontrastavelmente 

diversas, opostas, e até incompatíveis. 

Bastante conhecido na área metropolitana de João Pessoa, detentor de altos índices de 

aprovação na sua gestão segundo os institutos de pesquisas e significativa densidade eleitoral, 
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o então prefeito da capital não gozava desse capital político para além do rio Sanhauá, ou seja, 

no restante do Estado. Em algumas regiões ele era desconhecido. Daí a explicação da 

coligação com atores políticos tradicionais para tangenciar todas as regiões do Estado da 

Paraíba. Quem dispunha dessa estrutura político-partidária capilar eram as oligarquias que 

dominavam o PSDB e o DEM. Esses partidos juntos dispunham de estruturas do litoral norte 

ao sul, no brejo, no cariri, curimataú e todo o sertão paraibano.  

O resultado é que Ricardo elege uma bancada de deputados estaduais que além de ser 

minoritária, ela não era dele, dependia de Efraim e de Cássio para ter uma representação na 

Assembleia, conforme gráfico 1 e 2 abaixo. Em virtude dessa composição no Parlamento 

estadual, ele atrae os deputados Edmilson Soares, Adriano Galdino e Gilma Germano, esposa 

do prefeito Buba Germano da cidade de Picuí, do Curimataú paraibano. À época, o Partido 

Popular Socialista (PPS) era controlado por Cássio Cunha Lima. Em 2005 Roberto Freire, 

presidente nacional do partido, dissolveu o diretório estadual do PPS da Paraíba e entregou o 

seu comando ao então deputado estadual Rômulo Gouveia (PSDB) a pedido de Cássio Cunha 

Lima.  

Gráfico 1 – Parlamentares eleitos por partido 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Elaborado pela própria autora com base documental da ALPB 

 

O gráfico 1 mostra a disposição da ocupação das cadeiras do parlamento, por partidos 

políticos, com clara vantagem para o DEM e PMDB, com 14 cadeiras juntos, totalizando 

38%, restando aos demais partidos uma relativa equivalência numérica, com sete deles com 2 

ou 3 cadeiras, perfazendo um total de 18 ou 50%. Os partidos com apenas uma cadeira, em 

número de 4, representam aproximadamente 12%. 
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47%53%

PARLAMENTARES DA BASE X PARLAMENTARES DA 
OPOSIÇÃO  

Parlamentares da base Parlamentares da Oposição

 

 

 

Gráfico 2 – Parlamentares da base e parlamentares da oposição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pela própria autora com base documental da ALPB 

 

O gráfico 2 nos apresenta a composição percentual da base de apoio parlamentar do 

executivo estadual bem como a da oposição, indicando ligeira maioria para  esta última. 

Nesse contexto, qual a estratégia utilizada pelo novo governador para relacionar-se 

com a Assembleia Legislativa composta por uma maioria oposicionista?  Cada deputado 

estadual tinha uma porção de prefeitos que compunham sua base eleitoral em uma 

determinada região do Estado. Ricardo Coutinho rompeu esse cerco utilizando-se de um 

estratagema que incluiu duas ações políticas. Através da primeira ação ele estabeleceu 

diretamente com as prefeituras o denominado “Pacto pela Paraíba”: mediante uma 

classificação pelo número de habitantes, a cada ano o Poder Executivo abria uma licitação 

através de edital e transferia recursos aos municípios de acordo com o critério populacional. 

Um exemplo aleatório: um município de até 50.000 habitantes teria o direito de apresentar um 

projeto (ou projetos) de até R$ 150.000,00, e assim sucessivamente. A quantidade (e o tipo) 

de projetos apresentados até àquele teto orçamentário era de responsabilidade dos prefeitos.  

Essa negociação era realizada através de uma plenária, onde todos os prefeitos 

lançavam seus projetos, e que ao final esse processo “dispensava” a atuação dos deputados, 

uma vez que os chefes municipais estavam em contato direto com o governador. Para o 

acesso aos 223 municípios do Estado da Paraíba, Ricardo Coutinho contou com a ajuda de 



68 

 

Cássio Cunha Lima e Efraim Moraes. Assim, anualmente, em um evento solene o chefe do 

Poder Executivo “governa” em contato direto com os prefeitos paraibanos. 

A outra ação política do novo governo incidiu diretamente sobre os munícipes. A 

população foi convidada a participar do “Orçamento Democrático Estadual” (OD). Mais um 

tipo de programa governamental que se apoiava numa lógica que enfatizava a organização da 

sociedade civil como lócus para o cultivo de valores políticos enquanto forma privilegiada de 

maximização da democracia. O exemplo de maior impacto, certamente, foi a implementação 

do Orçamento Participativo na cidade de Porto Alegre. Essa experiência tornou-se famosa, 

não só pela sua originalidade e êxito, mas também pelo fato de por nas mãos do cidadão 

comum, o munícipe, a deliberação última sobre a alocação de volumosos recursos financeiros 

(Lyra, 2000; 30). 

Uma perspectiva difundida amplamente pelos gestores caracterizados como ‘mais à 

esquerda’, que nutria simpatia pelo fortalecimento e expansão da participação popular de 

forma direta na gestão pública. Essas práticas concorriam para a difusão de institutos da 

chamada democracia participativa. O OD foi definido oficialmente como um instrumento no 

qual os cidadãos e cidadãs são convidados a participar das decisões do governo estadual sobre 

a melhor forma de aplicação do dinheiro público em suas obras e serviços. A coordenação 

desse programa ficou a cargo da Secretaria do Estado de Planejamento, Orçamento, Gestão e 

Finanças. 

O Estado foi dividido em 14 regiões com sedes nas principais cidades paraibanas, 

local em que ocorriam as plenárias compostas por delegados eleitos que irão escolher as 

prioridades dos seus municípios mediante ampla discussão independentemente dos prefeitos e 

dos deputados. Normalmente esses delegados são presidentes de associações, de sindicatos, 

lideranças comunitárias, de tal forma que o governador (Poder Executivo estadual) passou a 

ter acesso direto a todo cabedal de lideranças de base no estado da Paraíba. Esse instrumento 

político tornou-se um dos principais aliados do governador, pois ao definir a maioria dos 

investimentos com a população conseguia também mobilizá-la encorajando-a a ocupar as 

galerias da Assembleia no período da aprovação da LOA visando defender alguns interesses 

da população, e, naturalmente, dizer que aquele orçamento tinha a legitimidade da 

participação popular. 

Em síntese, esse cenário político ensejou confrontos terríveis entre o Poder Executivo 

estadual e a Assembleia Legislativa. Diante das evidências parece que não houve nenhum tipo 

de distensionamento por parte do governador a ponto do processo de apreciação da LOA no 

ano de 2014 ter sido judicializado. Em véspera de natal a CACEO encontrava-se de plantão 
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aguardando o reenvio de uma nova proposta orçamentária em razão de uma exigência do 

Judiciário, o STJ, por iniciativa da Defensoria Pública. O governador partiu para o 

enfrentamento aberto com o apoio de diversos setores dos movimentos sociais. O uso desses 

estratagemas políticos tornou-o atualmente a maior liderança da política paraibana. 

 

4.3 Dinâmica legislativa: arranjo institucional, comportamento parlamentar e produção 

legal na Comissão de Acompanhamento e Controle da Execução Orçamentária – 

CACEO 

 

A questão orçamentária é fundamental para analisar o sucesso relativo da ação 

parlamentar e até mesmo de um governador. Deste ponto de vista, nossa pesquisa revela que 

existem evidências de que os parlamentares na 17ª legislatura da ALPB obtiveram certo êxito 

na aprovação das emendas parlamentares, no momento da discussão e aprovação da Lei 

Orçamentária Anual (LOA).  

A Lei Orçamentária Anual descreve todos os recursos que estão empregados através 

das secretarias de governo e tem como finalidade programas, projetos e ações de governo. A 

análise da LOA requer dos deputados um bom conhecimento técnico da peça orçamentária, e, 

se o parlamentar tiver um diálogo com a população é possível fazer intervenções na peça 

enviada pelo Poder Executivo, possibilitando o aprimoramento e o atendimento às diversas 

dimensões das políticas públicas.  

À proposta da LOA poderão ser apresentados quatro tipos de emendas coletivas e 

individuais. A “Emenda de Texto” é aquela que propõe exclusivamente a alteração do texto 

do Projeto de Lei. A “Emenda de Meta” indica uma “meta específica” dentro dos objetivos da 

“funcional pragmática”, sem qualquer alteração da dotação orçamentária prevista. A “Emenda 

de Apropriação” propõe acréscimo ou inclusão de dotação orçamentária, com ou sem “meta 

específica”, utilizando os recursos oriundos da anulação de dotações da “Reserva para 

Cobertura de Emendas Parlamentares – Funcional Programática” prevista na proposta 

orçamentária no valor de 1% da receita líquida da proposta em curso, dividida pelos 36 

deputados estaduais para atender, exclusivamente, as emendas individuais. E, por fim, a 

“Emenda de Remanejamento” que propõe acréscimo ou inclusão de dotação orçamentária, 

com ou sem “meta específica”, utilizando como fonte exclusiva de recursos, a anulação 

equivalente de dotações constantes dos anexos da peça orçamentária, exceto os da Reserva de 

Contingência e observadas as vedações e restrições preconizadas no art. 166 da Constituição 

Federal, art. 169 da Constituição Estadual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o 
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exercício em discussão e atende, exclusivamente, as emendas coletivas. 

Os deputados têm o direito regimental de fazer alterações para incluir ou suplementar 

dotações orçamentárias em qualquer rubrica que eles entendam insuficientemente dotada, 

desde que a fonte de recursos da emenda seja o valor disponível para os deputados na 

“Reserva para Cobertura de Emendas Parlamentares”, mediante “Emenda de Apropriação”, 

dentro das chamadas emendas individuais. As emendas neste caso são “emendas de 

remanejamento” dentro das chamadas emendas coletivas. 

É digno de registro o percentual dos recursos disponíveis a partir do qual os deputados 

apresentam suas emendas à LOA: em média 1% da receita líquida do orçamento em discussão 

para cobrir as “emendas de apropriação” dividido entre os 36 deputados. Isto representava 

monetariamente algo entre R$ 1.000.000,00 e R$ 3.000.000,00. Nesse contexto a margem 

facultada aos deputados é bastante limitada, e por isto, a maioria das propostas era de 

“Emendas de Meta”. 

Em um cenário onde os recursos são finitos, e as demandas infinitas criar ponto de 

cortes e estabelecer prioridades é uma arte que exige estratégias complexas entre os atores. 

Através das entrevistas pudemos notar que em meio a uma disputa ferrenha, a busca do 

diálogo e entendimento no estabelecimento das preferências caracterizou em parte as 

estratégias utilizadas pelos parlamentares na ALPB. Todavia, como as emendas são 

apresentadas na CACEO e não em Plenário (nesta arena são apenas destacadas para discussão 

em separado as emendas que foram rejeitadas pela Comissão), a estratégia dos parlamentares 

mais utilizada, no final, foi a de defender as demandas de seus redutos eleitorais, sob a 

argumentação do interesse público que as envolvem. 

Retomando o debate sobre as duas principais interpretações a respeito da dinâmica das 

Assembleias Legislativas no Brasil que envolve a relação entre o Poder Executivo e o Poder 

Legislativo, girou em torno do forte predomínio dos governadores sobre as assembleias. O 

argumento principal aqui apresentado é de que nessa relação o Executivo exerceria 

predominância sobre o Legislativo em razão do seu poder de agenda na produção de leis, e os 

deputados apresentariam baixo grau de participação no processo decisório segundo a tese do 

“ultrapresidencialismo” apontada por Abrucio (1998). Por outro lado, levando em conta os 

aspectos endógenos do funcionamento e organização do Legislativo do Rio de Janeiro a partir 

de um estudo específico Santos mostra que as prerrogativas do parlamento carioca são 

consideráveis quando comparadas às do Congresso Nacional, e, por conseguinte, conclui pela 

existência de um certo grau de autonomia do Legislativo do estado do Rio de Janeiro.  

A partir de um estudo de caso, tendo como referência empírica a Assembleia 
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Legislativa da Paraíba, especificamente os trabalhos da Comissão de Acompanhamento e 

Controle da Execução Orçamentária, no período entre 2011-2014, procurou-se analisar o 

comportamento dos parlamentares frente ao Poder Executivo e as dificuldades deste Poder 

para aprovar as Leis Orçamentárias Anuais (LOAS), em um contexto dominado pela oposição 

na Assembleia. As evidências apresentadas nesse trabalho indicam que, a despeito das 

prerrogativas constitucionais do Executivo que favorecem a aprovação de sua agenda 

legislativa, os parlamentares da Comissão de Acompanhamento e Controle da Execução 

Orçamentária da ALPB, apresentaram significativo grau de participação tendo em vista, 

especialmente, a aprovação das emendas parlamentares às LOAS encaminhadas anualmente 

pelo Executivo. Essa constatação contraria nossa hipótese originária corrente na literatura 

especializada, que sugere um baixo grau de participação dos deputados na produção 

legislativa. Quanto à conjectura relacionada às dificuldades do Executivo de aprovar seus 

projetos de lei frente a uma Assembleia dominada pelas oposições, essa pesquisa revelou que 

o governador se utilizou de duas estratégias: pela via institucional ele criou o “Pacto Social 

pela Paraíba”, que viabilizou o acesso direto aos prefeitos, e; o “Orçamento Participativo 

Democrático” que lhe proporcionou o acesso à população e às lideranças de base de cada 

município. Do ponto de vista analítico, essas evidências sugerem um rico mosaico das 

relações entre Executivo/Legislativo no sistema decisório estadual, apontando para a 

necessidade de uma agenda futura de pesquisa que dê conta das variações e da diversidade 

dos sistemas políticos estaduais no Brasil. 

A análise das emendas do Legislativo feitas a seguir considerará somente a LOA, 

todavia a análise produzida se restringiu  ao quantitativo de emendas propostas pelos 

parlamentares. 

 

Gráfico 3 – Total geral de emendas à LOA – 2012 
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Fonte: Elaborado pela própria autora com base documental da ALPB 
 

No exercício orçamentário de 2012, observa-se a apresentação de 448 emendas 

parlamentares à proposta original (vide gráfico 3), com evidente prevalência das emendas de 

Metas e de Remanejamento, estas se constituindo em 99% do total, cabendo às emendas de 

texto apenas 1% no quadro geral, com absoluta ausência das emendas de Apropriação, nos 

indicando claramente, no caso específico das emendas de texto, uma quase unanimidade e 

aquiescência com os conteúdos qualitativos dos Projetos de Lei, considerando que, na 

essência, o texto é quem confere os elementos formais de qualidade e da filosofia e/ou ideia 

por trás do Projeto de Lei. Naturalmente, não podemos estabelecer aqui se isto se dá graças a 

uma questão que envolve a cultura parlamentar no Estado da Paraíba ou ao fato de que há de 

fato uma certa “excelência” qualitativa nos Projetos, o que não suscitaria nenhuma ou quase 

nenhuma alteração textual. 

 

Gráfico 4 – Total de emendas aprovadas à LOA – 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela própria autora com base documental da ALPB 

 

No gráfico 4, percebe-se a aprovação de 100% das Emendas de Texto, levando-nos à 

conclusão de que provavelmente teriam sido de natureza exclusivamente pontual, não 

ensejando mudanças qualitativas profundas no conjunto do projeto, o que ensejaria debates 

mais profícuos e argumentações mais calorosas acerca das emendas. Ademais, o índice de 

aprovação das Emendas de Metas é comparativamente maior do que o das Emendas de 

Remanejamento, em relação aos seus respectivos quantitativos de apresentação iniciais, 

4;1%
51; 16%

266; 83%

TOTAL DE EMENDAS APROVADAS - LOA 2012 | 
ALPB

Emendas de Texto Emendas de Remanejamento Emendas de Metas



73 

 

quadro esse que se acentua vertiginosamente na LOA 2013, conforme se observará na análise 

pertinente àquela LOA. 

Gráfico 5 - Total de emendas rejeitadas à LOA – 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela própria autora com base documental da ALPB 

 

O gráfico 5 nos indica um certo equilíbrio percentual quanto à rejeição das emendas, 

excetuando-se as de texto, que obtiveram 100% de aprovação e, portanto, não figuraram neste 

gráfico, cabendo às Emendas de Meta uma menor rejeição, o que ampliou sua participação no 

total de aprovação, conforme se verifica no gráfico 4. 

 

Gráfico 6 – Razão entre emendas à LOA aprovadas vs. emendas rejeitadas 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela própria autora com base documental da ALPB 
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Finalizando, o gráfico 6 indica uma alta rejeição de emendas, com um percentual de 

72%, corroborando com a plausível ideia de que o executivo conseguiu, na maioria das vezes, 

fazer prevalecer suas propostas orçamentárias originais gestadas e planejadas nas suas 

estruturas administrativas. 

 

Gráfico 7 – Total geral de emendas à LOA – 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela própria autora com base documental da ALPB 

 

No exercício orçamentário de 2013, constata-se a apresentação de 337 emendas 

parlamentares, e mais uma vez com evidente prevalência das emendas de Metas e de 

Remanejamento, estas se constituindo, repetidamente em 99% do total e cabendo às emendas 

de texto apenas 1% no quadro geral, nos remetendo à mesma conclusão posta no primeiro 

parágrafo na análise descritiva da LOA 2012. No entanto, nota-se um recrudescimento claro 

na desproporção a favor das Emendas de Metas, que atingem 90% do total. 
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Gráfico 8 – Total de emendas aprovadas à LOA– 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela própria autora com base documental da ALPB 

 

Pode-se observar que o gráfico 8 reflete a quase totalidade das aprovações de 

emendas, especialmente as de Metas, reflexos estes também captados.  

 

Gráfico 9 – Total de emendas rejeitadas à LOA – 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela própria autora com base documental da ALPB 

 

No gráfico 9, indicando provavelmente uma maior influência do parlamento nas 

questões que envolvem orçamento, decorrentes de algumas mudanças na base de apoio ao 

executivo, muito provavelmente. 
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Gráfico 10 – Razão entre emendas à LOA aprovadas vs. Emendas rejeitadas – 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela própria autora com base documental da ALPB 

 

O gráfico 10 confirma as impressões construídas até aqui, com a apresentação da razão 

esmagadora entre as emendas aprovadas e as rejeitadas, cabendo os percentuais de 92% e 8%, 

respectivamente, nos indicando um quadro inversamente diferente do apresentado no 

exercício de 2012, com a hegemonia avassaladora das aprovações diante das rejeições. 

 

Gráfico 11 – Total de emendas à LOA – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela própria autora com base documental da ALPB 

 

No exercício orçamentário de 2014, surge a figura das Emendas de Apropriação que 

passam a dominar a cena orçamentária da Assembleia Legislativa, com uma participação de 

78 % de um total de 399 emendas parlamentares, com visível redução quantitativa das 

Emendas de Remanejamento e de Metas, embora esta última tenha se mantido em maior 

309; 92%

28; 8%
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número que as de Remanejamento. Note-se que, de forma reiterada e perene, as Emendas de 

Texto se mantêm na condição de minoria e com cada vez menos participação no quadro geral, 

indicando talvez um recrudescimento na falta de interesse pela questão qualitativa dos 

projetos. 

 

Gráfico 12 – Total de emendas aprovadas à LOA – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela própria autora com base documental da ALPB 

 

O gráfico 12 nos mostra uma marca interessante do ponto de vista da estatística 

descritiva, qual seja, a aprovação total de todas as emendas apresentadas, sem exceção de 

modalidades. Estaríamos diante de um enfraquecimento do executivo, com uma redução 

substancial da sua base de apoio, já que todas as alterações propostas pelo parlamento foram 

aprovadas? Ou de fato a peça orçamentária apresentada pelo executivo, especialmente na 

LOA 2014, se mostrou frágil e permeada de imperfeições e/ou equívocos de planejamento? O 

fato é que a leitura dos dados nos impele quase inexoravelmente de encontro a essa 

constatação, dada a singularidade dos números coletados. 
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Gráfico 13 – Total de emendas à LOA – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela própria autora com base documental da ALPB 

 

No exercício orçamentário de 2015, apresenta-se, no geral, o mesmo quadro do ano 

anterior, embora com um discreto aumento percentual das Emendas de Metas e a quase 

extinção propositiva das Emendas de Texto, estas se tornando desprezíveis do ponto de vista 

estatístico, tendendo a 0% com apenas 1 emenda apresentada. A rejeição de 1 Emenda de 

Remanejamento também não altera significativamente, do ponto de vista estatístico, o quadro 

geral tendente a 100% de aprovação das emendas, tornando perene essa tendência, pelo 

segundo exercício orçamentário consecutivo. 

 

Gráfico 14 – Total de emendas aprovadas à LOA – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela própria autora com base documental da ALPB 
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Concluindo, igualmente à análise descritiva da LOA 2015, a repetição da realidade dos 

dados aqui constatada nos lança a uma situação provavelmente bastante deteriorada na relação 

Executivo x Legislativo. Temos uma produção legislativa volumosa e relevante, o que afasta 

o estigma de que em todo o momento os deputados estaduais da ALPB são submissos ao 

governador. Diante desse fato, as evidências sugerem que o sucesso da aprovação das 

emendas parlamentares por ocasião da apreciação e aprovação das LOAS está associada à 

manutenção do bloco oposicionista majoritário durante toda a 17ª legislatura, num cenário de 

forte confronto político entre os parlamentares da oposição com o Poder Executivo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De que forma e em que medida o ambiente eleitoral pode influenciar ou determinar a 

relação dos poderes políticos Executivo/Legislativo? Nas unidades infranacionais o Executivo 

sempre exerce predominância sobre o Legislativo em razão do seu poder de agenda na 

produção das leis, e os deputados apresentam baixo grau de participação no processo 

decisório? Quais as dificuldades do Poder Executivo aprovar Leis Orçamentárias Anuais 

(LOAS), em um contexto dominado pela oposição na Assembleia Legislativa? 

Nessa dissertação procuramos responder essas questões. Realizamos um estudo de 

caso, tendo como referência empírica a Assembleia Legislativa da Paraíba, singularmente os 

trabalhos da Comissão de Acompanhamento e Controle da Execução Orçamentária (CACEO) 

da ALPB na apreciação da Lei Orçamentária Anual (LOA), no período entre 2011-2014, 

correspondente à 17ª legislatura. 

Ao analisar esse período, observamos que o cenário político paraibano se caracterizou 

pela redefinição dos blocos partidários e pela geração de novas alianças.  A disputa produziu 

uma dicotomia marcada pelo signo do “novo/velho”, e a partir dela a coligação partidária que 

apoiou a candidatura do político Ricardo Coutinho reivindicou para si o discurso da 

“inovação”, diante dos atores políticos tradicionais pertencentes às oligarquias políticas do 

Estado da Paraíba.  

A candidatura de Ricardo Coutinho cimentada pelo discurso do “novo”, para 

efetivamente obter êxito eleitoral, paradoxalmente, construiu uma aliança com parte das 

oligarquias tradicionais. Reuniu partidos tradicionais como o PSDB, o DEM e outras siglas 

numa coligação intitulada “Uma Nova Paraíba”. Essa aliança resultou na vitória parcial dessa 

coligação no primeiro turno das eleições. A vitória parcial de Ricardo Coutinho no primeiro 

turno apresentou uma reversão de expectativa em razão do favoritismo da candidatura da 

situação, levado a cabo pelo governador José Maranhão do PMDB, apoiada pela coligação 

“Paraíba Unida”. Rodeado pelas duas das maiores oligarquias paraibanas, o candidato Ricardo 

Coutinho venceu as eleições no segundo turno apresentando uma maioria de votos 

significativa sobre o seu adversário.  

O “novo” vencera para ocupar o Palácio da Redenção, porém, não venceu as eleições 

para a Assembleia Legislativa. O candidato eleito para governar o Estado da Paraíba nas 

eleições de 2010 governou até o ano de 2014 sem o apoio de uma maioria parlamentar. E para 

agravar a situação, os parlamentares eleitos pela sua coligação eram aliados das lideranças 

políticas conservadoras, e não do seu “núcleo político”.  
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Eis como um contexto (ambiente) político-partidário eleitoral pode influenciar 

realmente as relações entre os poderes Executivo/Legislativo. Essa pesquisa constatou que em 

razão desse ambiente político, a 17ª legislatura no Estado da Paraíba se caracterizou pelo 

enfrentamento exacerbado entre esses poderes.  

Frente a uma Assembleia dominada pelas oposições, o Executivo teve dificuldades 

para aprovar seus projetos de lei. O enfrentamento entre esses poderes se acirrou de tal forma 

que no ano de 2015 o processo de apreciação e aprovação da LOA acabou sendo 

judicializado. Diante desse contexto de minoria parlamentar e enfrentamento político, o 

governador Ricardo Coutinho se utilizou de dois estratagemas de governo para superar esse 

impasse político: primeiro concebeu um programa chamado “Pacto Social pela Paraíba”, que 

estabelecia uma ação direta com os prefeitos e criou o “Orçamento Democrático Estadual”, 

um instrumento no qual os cidadãos são convidados a participar das decisões do governo 

estadual sobre a melhor forma de aplicação do dinheiro público em suas obras e serviços, 

conforme a própria apresentação oficial dessa política pública. O governador estabelece um 

canal direto com a população de todos os recantos do Estado da Paraíba. O território 

paraibano foi dividido em 14 regiões com suas sedes nas principais cidades. Essa estratégia 

política viabilizou o contato com os prefeitos e munícipes independentemente da 

intermediação dos deputados estaduais. Esse cenário político acirrou o conflito político entre 

o Poder Executivo e a Assembleia Legislativa, e o governador partiu para o enfrentamento 

aberto com o apoio de diversos setores dos movimentos sociais.  

Nessa pesquisa, a hipótese de que na relação entre Executivo e Legislativo o primeiro 

exerce predominância sobre o segundo em razão de seu poder de agenda na produção das leis, 

e os deputados apresentariam baixo grau de participação no processo decisório, produzindo 

déficit na atividade legislativa, não se configurou. Ao menos em relação ao processo de 

apreciação e decisão das LOAS na CACEO. A pesquisa revelou surpreendentemente que nos 

quatro anos da 17ª legislatura, os parlamentares conseguiram aprovar amplamente suas 

emendas. Observamos ainda que a ampla aprovação das emendas parlamentares nas LOAS 

ocorreu fundamentalmente pela permanência de uma bancada majoritariamente de oposição 

atuando durante todo o período legislativo. A novidade é que o governador mesmo em 

minoria exerce o seu poder para a aprovação dos projetos de lei do seu interesse.  

Embora tenhamos consciência das limitações de um estudo de caso, essas evidências 

sugerem que o fenômeno do “ultrapresidencialismo estadual” parece um acontecimento 

histórico e localizado, e, as variações e singularidades dos sistemas políticos estaduais no 

Brasil importam e devem ser levados em conta numa agenda futura de pesquisa sobre a 
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dinâmica legislativa em Assembleias estaduais. 

Vale ainda chamar a atenção para uma revelação que esse estudo de caso apresentou: a 

singularidade do enfrentamento de dois poderes republicanos empoderados. Uma Assembleia 

composta por uma maioria oposicionista legitimada por parcelas do eleitorado, em que cada 

deputado divide com os outros uma parcela do distrito eleitoral paraibano; e o poder do 

governador representante de unidade federativa, legitimado pelo chamamento direto às 

lideranças locais e aos segmentos da sociedade civil. Mesmo com algumas derrotas inseridas 

no contexto político-partidário, consegue impor sua agenda, o que também não impediu que 

os parlamentares tivessem obtido êxito em aprovar as emendas de seus interesses, 

particularmente no processo decisório do Orçamento. Trata-se de uma situação nova em que 

os poderes Executivo e Legislativo se confrontam em um cenário de disputas político-

discursivas e incorporam parcelas importantes da sociedade civil ao processo decisório das 

políticas públicas de governo. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

 

1. Tendo em vista todas as restrições, limitações constitucionais que nós temos sobre a LOA, 

então quais as estratégias que o senhor utilizou para fazer valer seu interesse enquanto 

parlamentar? 

 

2. Em quais rubricas os parlamentares podem fazer algum tipo de alteração? Só a rubrica de 

(investimento)? 

 

3. Em termo de comportamento político qual a forma de atuação do então governador RC para a 

aprovação da LOA? No primeiro período 2010-2014. Porque ele governava com minoria na 

casa, então quais as estratégias que ele utilizou para com os parlamentares haver essa 

apreciação e essa aprovação da LOA? 

 

4. Nesse quadro geral dos limites institucionais já é difícil ser da base aliada e qual desempenho 

que o senhor vê da oposição nesse contexto? 

 

5. Qual a estratégia do seu partido ou bloco partidário que vocês utilizavam pra aprovar as 

emendas? Os senhores definiam prioridades? 

 

6. Como se deu o processo de negociação com o governador e ou seus representantes para a 

aprovação do orçamento? Havia diálogo? Os deputados tinham influência decisiva?   
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ANEXO A – ATRIBUIÇÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA, 

CONFORME A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE 1989. 

 

 

TÍTULO V 

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES 

 

CAPÍTULO I 

DO PODER LEGISLATIVO 

 

Seção II  

Das Atribuições do Poder Legislativo 

 

 

Art. 52. Cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do Governador do Estado, dispor sobre 

todas as matérias de competência do Estado, especialmente sobre: 

I - sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas; 

II - plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito e dívida 

pública; 

III - fixação e modificação do efetivo da Polícia Militar; 

IV - planos e programas estaduais e setoriais de desenvolvimento; 

V - limites territoriais do Estado, divisão administrativa e criação de Municípios; 

VI - alienação, permuta, cessão, arrendamento de bens do domínio do Estado e recebimento 

de doação com encargo; 

VII - transferência temporária da sede do Governo Estadual;  

VIII - organização administrativa, judiciária, do Ministério Público, da Advocacia do Estado e 

da Defensoria Pública;  

IX - criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas;  

X - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos da administração 

pública estadual;  

XI - matéria financeira, instituições financeiras e suas atribuições;  

XII - normas gerais sobre pensões e subvenções;  

XIII - bandeira, hino e brasão estaduais;  

XIV - concessão de serviço. 

 

Competências exclusivas da ALPB conforme a Constituição Estadual de 1989.  

 

Art. 54. Compete privativamente à Assembleia Legislativa:  
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I - autorizar, por maioria absoluta, a instauração de processo contra o Governador, o Vice-

Governador e os Secretários de Estado;  

II - proceder à tomada de contas do Governador do Estado, quando não apresentadas à 

Assembleia Legislativa dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa;  

III - elaborar seu regimento interno;  

IV - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção 

dos cargos, empregos e funções de seus serviços e fixação e alteração da respectiva 

remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;  

V - julgar, por dois terços dos seus membros, o Governador e o Vice-Governador do Estado, 

nos crimes de responsabilidade, e os Secretários de Estado, nos crimes da mesma natureza 

conexos com aqueles; 

VI - processar e julgar os Secretários de Estado, o Procurador-Geral de Justiça e o 

Procurador-Geral do Estado, nos crimes de responsabilidade;  

VII - autorizar o Governador e o Vice-Governador a se ausentarem do País, quando a 

ausência exceder de trinta dias e, do Estado, por mais de quinze dias;  

VIII - aprovar, previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de:  

a) conselheiros do Tribunal de Contas e do Tribunal de Contas dos Municípios, 

indicados pelo Governador do Estado; 

b) titulares de outros cargos que a lei determinar; 

c) presidente e diretores de estabelecimentos de crédito, cujo controle acionário         

pertença ao Estado. 

IX - dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia do Estado em operações de 

crédito externo e interno; 

X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão 

definitiva do Poder Judiciário; 

XI - conhecer do veto e sobre ele deliberar, por maioria absoluta e escrutínio secreto; 

XII - aprovar, por maioria absoluta, intervenção estadual no Município e o nome do 

interventor, ou suspendê-la, em escrutínio secreto; 

XIII - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou 

de limites da delegação legislativa; 

XIV – fixar o subsídio dos Deputados Estaduais por lei de iniciativa da Assembleia 

Legislativa, na razão de, no máximo, setenta e cinco por cento daquele estabelecido, em 

espécie, para os Deputados Federais, nos termos do § 2º do art. 27 da Constituição Federal; 
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XV - fixar, para cada exercício financeiro, a remuneração do Governador, do Vice-

Governador e dos Secretários de Estado, observado o que dispõem os arts. 150, II e 153, III, § 

2º, I, da Constituição Federal;  

XVI - julgar, anualmente, as contas prestadas pelo Governador do Estado e apreciar os 

relatórios sobre a execução de planos de governo;  

XVII - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas comissões, os atos do 

Poder Executivo, incluídos os da administração indireta; 

XVIII - zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa 

dos outros Poderes;  

XIX - escolher quatro Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado e quatro do Tribunal de 

Contas dos Municípios; 

XX - convocar plebiscito e autorizar referendo;  

XXI - aprovar, previamente, a alienação ou concessão de bens públicos urbanos e rurais;  

XXII - autorizar e resolver definitivamente sobre empréstimos, acordos e convênios que 

acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio estadual;  

XXIII - deliberar sobre intervenção nos Municípios, na forma prevista nesta Constituição;  

XXIV - elaborar o seu plano plurianual, os dispositivos de suas diretrizes orçamentárias, para 

inclusão no projeto de lei de diretrizes dos três Poderes, e sua proposta de orçamento anual.  

§ 1º Nos casos previstos nos incisos V e VI, funcionará como Presidente o do Tribunal de 

Justiça, limitando-se a condenação, que somente será proferida por dois terços dos votos da 

Assembleia Legislativa, à perda do cargo, com inabilitação, por oito anos, para o exercício de 

função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis.  

§ 2º Por denúncia de fraude, ilegalidade ou irregularidade administrativa comprovada, a 

Assembleia Legislativa, pela maioria absoluta de seus membros, em votação única, poderá 

determinar a sustação da obra, do contrato ou do pagamento que envolva interesse público.  

§ 3º Cessada a investidura no cargo de Governador do Estado, quem o tiver exercido em 

caráter permanente fará jus a um subsídio mensal vitalício, a título de pensão especial, paga 

com recursos do Tesouro Estadual, igual ao do Chefe do Poder Executivo. 
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ANEXO B – EXCLUSIVIDADE DE INICIATIVA DE LEI DO EXECUTIVO. 

 

 

TÍTULO V 

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES 

 

CAPÍTULO I 

DO PODER LEGISLATIVO 

 
Subseção III 

Das Leis 

 

Art. 63. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou 

comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao 

Procurador-Geral de Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.  

§ 1º São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que:  

I - fixem ou modifiquem os efetivos da Polícia Militar, obedecendo ao disposto no inciso III 

do art. 52 desta Constituição;  

II - disponham sobre:  

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou 

aumento de sua remuneração;  

b) organização administrativa, matéria orçamentária em serviços públicos; 

c) servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 

aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;  

d) organização do Ministério Público, da Advocacia do Estado e da Defensoria Pública do 

Estado;  

e) criação, estruturação e atribuições das Secretarias e órgãos da administração pública.  

§ 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Assembleia Legislativa de 

projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado estadual, distribuído pelo 

menos por cinco Municípios, com não menos de um por cento dos eleitores de cada um deles.  

§ 3º Em caso de relevância e urgência, o Governador do Estado poderá adotar medidas 

provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato à Assembleia Legislativa, que, 

estando em recesso, será convocada extraordinariamente para se reunir no prazo de cinco dias. 

§ 4º As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12, perderão eficácia, desde a 

edição, se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, nos termos do 

§ 8º, uma vez por igual período, devendo a Assembleia Legislativa disciplinar, por decreto 

legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes. 
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§ 5º O prazo a que se refere o § 4º contar-se-á da publicação da medida provisória, 

suspendendo-se durante os períodos de recesso da Assembleia Legislativa. 

§ 6º A deliberação da comissão de constituição, justiça e redação sobre o mérito das medidas 

provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos 

constitucionais. 

§ 7º Se a medida provisória não for apreciada em até quarenta e cinco dias contados de sua 

publicação, entrará em regime de urgência, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, 

todas as demais deliberações legislativas que estiverem tramitando na Casa. 

§ 8º Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência de medida provisória que, no 

prazo de sessenta dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada pela 

Assembleia Legislativa. 

§ 9º Caberá a comissão de constituição, justiça e redação examinar as medidas provisórias e 

sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas pelo plenário da Assembleia Legislativa. 

§ 10. É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido 

rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. 

§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 4º até sessenta dias após a rejeição 

ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de 

atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. 

§ 12. Aprovado projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória, 

esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. 
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ANEXO C – DAS ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E 

CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 

 

 

CAPÍTULO IV 

Das Comissões 

 

Subseção II 

Das Matérias ou Atividades de Competência das Comissões 

 

II - Comissão de Acompanhamento e Controle da Execução Orçamentária: 

 

a) aspectos financeiros e orçamentários públicos de quaisquer proposições que importem 

aumento ou diminuição da receita ou da despesa pública, quanto à sua compatibilidade ou 

adequação com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual; 

b) examinar e emitir parecer, com exclusividade, sobre os Projetos de Lei relativos ao Plano 

Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual, aos créditos adicionais, e suas 

alterações, nos termos do § 1º do art. 169 da Constituição Estadual; 

c) prestação de Contas anuais pelo Governador do Estado, depois do Parecer Prévio do 

Tribunal de Contas do Estado. 

d) acompanhamento e fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

 patrimonial do Estado e das entidades da administração direta e indireta, incluídas as 

sociedades e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Estadual, sem prejuízo do 

exame por parte das demais Comissões nas áreas das respectivas competências; 

e) planos e programas regionais e setoriais, após exame, pelas demais Comissões dos 

programas que lhes disserem respeito; 

f) requisição de informações, relatórios, balanços e inspeções sobre as contas ou autorizações 

de despesas de órgãos e entidades da administração estadual diretamente ou por intermédio do 

Tribunal de Contas do Estado, nos termos do art. 72 da Constituição Estadual. 
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ANEXO D – DAS REGRAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO LEGISLATIVO DO 

REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA. 

 

TÍTULO V 

DA APRECIAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES 

 

CAPÍTULO I 

Da Tramitação 

 

Art. 131. Cada proposição, salvo emenda, recurso ou parecer, terá curso próprio. 

Art. 132. Apresentada e lida perante o Plenário, a proposição será objeto de decisão: 

I - do Presidente, nos casos do art. 114; 

II - da Mesa, na hipótese do art. 115; 

III – da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em se tratando de projeto de lei que 

dispensar a competência do Plenário, nos termos do art. 26, II; 

IV - do Plenário, nos demais casos. 

§ 1º Antes da deliberação do Plenário, haverá manifestação das Comissões competentes para 

estudo da matéria, exceto quando se tratar de requerimento. 

§ 2º Não se dispensará a competência do Plenário para discutir e votar, globalmente ou em 

parte, projeto de lei apreciado conclusivamente pela Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação se, no prazo de cinco dias úteis da publicação do respectivo anúncio no Diário do 

Poder Legislativo, houver recurso, nesse sentido, de um sexto dos membros da Casa, ou de 

Líder que represente este número, apresentado no protocolo da Secretaria Legislativa e 

provido por decisão do Plenário da Assembleia. 

Art. 133. Logo que a proposição voltar das Comissões a que tenha sido remetido, serão 

publicados os respectivos pareceres no Diário do Poder Legislativo. 

Parágrafo único. A proposição aprovada conclusivamente pelas Comissões, na forma do art. 

26, II, será publicada com os respectivos pareceres, ressaltando-se a fluência do prazo para 

eventual apresentação do recurso a que se refere o art. 60, § 2º, I, da Constituição Estadual. 

Art. 134. Decorridos os prazos previstos neste Regimento para tramitação nas Comissões ou 

no Plenário, o Autor de proposição que já tenha recebido pareceres dos órgãos técnicos, ou 

não, poderá requerer ao Presidente a inclusão da matéria na Ordem do Dia. 
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Art. 135. Quando, por extravio ou retenção indevida, não for possível o andamento de 

qualquer proposição, vencidos os prazos regimentais, a Mesa fará reconstituir o respectivo 

processo pelos meios ao seu alcance para a tramitação ulterior. 

 

CAPÍTULO II 

Do Recebimento e da Distribuição das Proposições 

 

Art. 136. Toda proposição depois de recebida será numerada, datada e autuada no protocolo 

da Secretaria Legislativa, por meio do sistema eletrônico de autenticação de documentos. 

§ 1º As proposições recebidas pela Mesa serão despachadas para autuação no protocolo da 

Secretaria Legislativa. 

§ 2º As proposições poderão ainda ser recebidas em Plenário, em qualquer fase da sessão, 

quando regimentalmente não possa ocorrer perante o protocolo da Secretaria Legislativa. 

Art. 137. Além do que estabelece o art. 124, a Presidência devolverá ao Autor qualquer 

proposição que: 

I - não estiver devidamente formalizada e em termos; 

II - versar sobre matéria: 

a) alheia à competência da Assembleia; 

b) evidentemente inconstitucional; 

c) antirregimental. 

§ 1º Na hipótese do parágrafo anterior, poderá o Autor da proposição recorrer ao Plenário, no 

prazo de cinco dias úteis da publicação do despacho, ouvindo-se a Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação, em igual prazo. 

§ 2º Caso seja provido o recurso, a proposição voltará à Presidência para o devido trâmite. 

Art. 138. As proposições serão numeradas de acordo com as seguintes normas: 

I - terão numeração por legislatura, em séries específicas: 

a) as propostas de emenda à Constituição; 

b) os projetos de lei complementar; 

c) os projetos de lei ordinária; 

d) os projetos de decreto legislativo; 

e) os projetos de resolução; 

f) os requerimentos; 

g) as indicações; 

h) as propostas de fiscalização e controle. 
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II - as emendas serão numeradas, em cada turno, pela ordem de entrada e organizadas pela 

ordem dos artigos do projeto, guardada a sequência determinada pela sua natureza, a saber, 

supressivas, aglutinativas, substitutivas, modificativas e aditivas; 

III - as subemendas de Comissão figurarão ao fim da série das emendas a que se referem, 

subordinadas ao título "Subemendas", com a indicação das emendas a que correspondam; 

quando à mesma emenda forem apresentadas várias subemendas, terão estas numerações 

ordinais em relação à emenda respectiva. 

 

CAPÍTULO III 

Da Tramitação dos Projetos 

 

Art. 139. Qualquer projeto recebido, depois autuado, será lido no Pequeno Expediente da 

sessão seguinte, distribuído em avulsos, para conhecimentos dos Deputados, e, em seguida, 

publicado no Diário do Poder Legislativo para tramitação e oferecimento de emendas. 

§ 1° As emendas, inicialmente, poderão ser apresentadas por qualquer Deputado, no prazo de 

cinco dias úteis, após a publicação do projeto no Diário do Poder Legislativo. 

§ 2° As emendas serão recebidas no protocolo da Secretaria Legislativa, sendo numeradas 

pela ordem de entrada no processo. 

Art. 140. Findo o prazo de que trata o § 1º do artigo anterior, os projetos com ou sem emendas 

serão encaminhados, imediatamente, ao exame das Comissões, por despacho do Presidente da 

Assembleia. 

Art. 141. A distribuição de matéria às Comissões será feita por despacho do Presidente da 

Assembleia, observadas as seguintes regras: 

I - antes da distribuição, o Presidente mandará verificar se existe proposição em trâmite que 

trate de matéria análoga ou conexa; em caso afirmativo, fará a distribuição por dependência, 

determinando a sua apensação, após ser numerada, aplicando-se à hipótese o que prescreve o 

parágrafo único do art. 144. 

II - a proposição será distribuída: 

a) obrigatoriamente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para o exame dos 

aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e de técnica 

legislativa, e, juntamente com as Comissões técnicas, para pronunciar-se sobre o seu mérito, 

quando for o caso, ressalvados os projetos de leis orçamentárias e de créditos adicionais; 
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b) quando envolver aspectos financeiro ou orçamentário públicos, à Comissão de 

Acompanhamento e Controle da Execução Orçamentária, para o exame da compatibilidade ou 

adequação orçamentária; 

c) às Comissões referidas nas alíneas anteriores e às demais Comissões, quando a matéria de 

sua competência estiver relacionada com o mérito da proposição; 

III - a remessa de uma propositura distribuída a mais de uma Comissão de Mérito será feita, 

simultaneamente, por intermédio da Secretaria Legislativa, em cópias reprográficas, feitos os 

registros no processo original, correndo o prazo em comum para o oferecimento de parecer; 

IV - nenhuma proposição será distribuída a mais do que duas Comissões de mérito; 

Art. 142. Quando qualquer Comissão pretender que outra se manifeste sobre determinada 

matéria, apresentará requerimento escrito nesse sentido ao Presidente da Assembleia, com a 

indicação precisa da questão sobre a qual deseja o pronunciamento, observando-se que:  

I - do despacho do Presidente caberá recurso para o Plenário, no prazo de cinco sessões 

contado da sua publicação; 

II – o pronunciamento da Comissão versará exclusivamente sobre a questão formulada; 

III - o exercício da faculdade prevista neste artigo não implica dilação dos prazos previstos no 

art. 51. 

Art. 143. Se a Comissão a que for distribuída uma proposição se julgar incompetente para 

apreciar a matéria, será este conflito de competência dirimido pelo Presidente da Assembleia, 

dentro em dois dias úteis, ou de imediato, se a matéria for urgente, cabendo recurso para o 

Plenário no mesmo prazo. 

Art. 144. Estando em curso duas ou mais proposições da mesma espécie, que regulem matéria 

idêntica ou correlata, é licito promover sua tramitação conjunta, mediante requerimento de 

qualquer Comissão ou Deputado ao Presidente da Assembleia, observando-se que: 

I - do despacho do Presidente caberá recurso para o Plenário, no prazo de cinco sessões 

contado de sua publicação; 

II - considera-se um só o parecer da Comissão sobre as proposições apensadas. 

Parágrafo único. A tramitação conjunta só será deferida se solicitada antes de a matéria entrar 

na Ordem do Dia ou, na hipótese do art. 26, II, antes do pronunciamento da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação. 

Art. 145. Na tramitação em conjunto ou por dependência, serão obedecidas as seguintes 

normas: 

I - ao processo da proposição que deva ter precedência serão apensos, sem incorporação, os 

demais; 
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II - terá precedência a mais antiga sobre as mais recentes proposições; 

III - em qualquer caso, as proposições serão incluídas conjuntamente na Ordem do Dia da 

mesma sessão. 

Parágrafo único. O regime especial de tramitação de uma proposição estende-se às demais 

que lhe estejam apensas. 

CAPÍTULO VII 

Do Regime de Tramitação 

 

Art. 153. Quanto à natureza de sua tramitação, podem ser: 

I – de tramitação em regime de urgência urgentíssima, as proposições que versem sobre 

matérias de relevante e inadiável interesse estadual, assim reconhecida por deliberação do 

Plenário. 

II – de tramitação em regime de urgência, as proposições de iniciativa do Governador, com 

solicitação de urgência, aprovada pelo Plenário, observado o previsto no art. 159; 

III – de tramitação em regime especial, as matérias sujeitas a disposições especiais, previstas 

no Título VI deste Regimento; 

IV – de tramitação em regime ordinário, as proposições em geral, não compreendidas nas 

hipóteses dos incisos anteriores. 

 

TÍTULO VI 

DAS MATÉRIAS SUJEITAS A DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

 

CAPÍTULO IV 

Das Matérias de Natureza Periódica 

Seção IV 

Dos Projetos de Leis Orçamentárias 

 

Art. 221. Consideram-se projetos de leis orçamentárias, os projetos de leis do plano plurianual 

(PPA), de diretrizes orçamentárias (LDO) e de orçamento anuais (LOA), previstos no art. 166 

da Constituição Estadual, os quais serão encaminhados à Assembleia Legislativa e devolvidos 

para sanção nas datas fixadas em lei complementar específica. 

Art. 222. Os projetos de leis do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e dos 

orçamentos anuais serão apreciados pela Assembleia Legislativa, obedecidos os preceitos 

estabelecidos nos arts. 165 a 177 da Constituição Estadual. 
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Art. 223. Recebido projeto de lei orçamentária pela Assembleia Legislativa, depois de 

autuado, será lido no Pequeno Expediente da sessão seguinte e distribuídos os avulsos por 

meio eletrônico, para conhecimento dos Deputados e, em seguida, publicado no Diário do 

Poder Legislativo, para tramitação. 

§ 1º Após a sua publicação e distribuição em avulsos, será o projeto encaminhado à Comissão 

de Acompanhamento e Controle da Execução Orçamentária para oferecer parecer preliminar 

sobre a matéria, no prazo de sete dias. 

§ 2º Após a publicação do parecer preliminar, a Comissão, dentro do período de quinze dias, 

realizará a audiência pública, para discussão da matéria com os Deputados e a sociedade civil 

organizada. 

§ 3º As emendas serão apresentadas em duas vias diretamente na Comissão, no prazo de 

quinze dias, após a publicação de aviso no Diário do Poder Legislativo, sendo numerada pela 

ordem de entrada no processo. 

§ 4° Poderão ser apresentadas emendas coletivas e individuais ao projeto de lei orçamentário, 

sendo as primeiras apreciadas prioritariamente no acolhimento das proposições, sob as 

seguintes condições: 

I - cada Deputado poderá apresentar até quinze emendas individuais ao projeto de lei 

orçamentária; 

II – cada Comissão Permanente poderá apresentar até cinco emendas coletivas, relativas às 

matérias que lhes sejam afetas regimentalmente, subscritas pela maioria dos seus membros; 

III - cada Bancada Partidária ou Bloco Parlamentar poderá apresentar até cinco emendas 

coletivas, de interesse do partido ou bloco parlamentar, subscritas pela maioria dos seus 

membros. 

§ 5º É vedada a apresentação de emendas em Plenário. 

Art. 224. Findo o prazo para recebimento de emendas, correrá o prazo de vinte dias para a 

Comissão exarar parecer definitivo sobre o projeto e as emendas. 

§ 1° Ao Relator, será concedido o prazo de quinze dias úteis para exarar seu parecer, dentro 

do prazo fixado para a Comissão, podendo, ademais, oferecer emendas. 

§ 2° No exame da Comissão, as emendas serão acatadas integralmente ou rejeitadas, 

admitindo-se também que o Relator apresente emenda aglutinativa para aproveitar parte de 

emenda ou de emendas. 

Art. 225. Após a publicação do Parecer Definitivo, o projeto será incluído na pauta da Ordem 

do Dia para discussão e votação em turno único. 
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§ 1º A discussão e votação em Plenário dos projetos de leis orçamentárias, processar-se-á nos 

termos do parecer da Comissão de Acompanhamento e Controle da Execução Orçamentária. 

§ 2º O Relator terá o tempo de trinta minutos para apresentar o Parecer em Plenário, antes de 

iniciada a discussão. 

§ 3º O autor de emenda rejeitada poderá requerer verbalmente destaque, para apreciação da 

respectiva emenda pelo Plenário, cujo deferimento será automático. 

§ 4º Aprovado, será o projeto encaminhado à Comissão de Acompanhamento e Controle da 

Execução Orçamentária para elaboração da redação final, nos termos regimentais. 

Art. 226. Aprovado em definitivo pela Assembleia Legislativa, o projeto de lei orçamentária 

será encaminhado para sanção, nos termos regimentais. 

Parágrafo único. Simultaneamente com o encaminhamento à sanção do Governador do Estado 

do autógrafo do projeto de lei orçamentária, serão enviadas cópias das emendas nele 

aprovadas, para serem incorporadas ao texto da Lei e de seus anexos, quando não seja 

possível a inserção no autógrafo elaborado pela Assembleia Legislativa. 
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ANEXO E– MEMBROS TITULARES DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E 

CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 

 

 

MEMBROS DA CACEO 2011 

Dep. Gervásio Maia Presidente PMDB 

Dep. Frei Anastácio Vice-presidente PT 

Dep. Vituriano de Abreu Relator PSC 

Dep. Genival Matias Membro PTdoB 

Dep.ª Gilma Germano Membro PSB 

Dep. André Gadelha Membro PMDB 

Dep. Hervázio Bezerra Membro PSDB 

 

 

MEMBROS DA CACEO 2012 

Dep. Gervásio Maia Presidente PMDB 

Dep. Frei Anastácio Vice-presidente PT 

Dep. Vituriano de Abreu Relator PSC 

Dep. Genival Matias Membro PTdoB 

Dep.ª Gilma Germano Membro PSB 

Dep. André Gadelha Membro PMDB 

Dep. Hervázio Bezerra Membro PSDB 

 

 

MEMBROS DA CACEO 2013 

Dep. Raniery Paulino Presidente PMDB 

Dep. Frei Anastácio Vice-presidente PT 

Dep. Caio Roberto Relator PR 

Dep. Toinho do Sopão Membro PEN 

Dep.ª Gilma Germano Membro PSB 

Dep. Lindolfo Pires Membro DEM 

Dep. Jutay Meneses Membro PRB 

 

 

MEMBROS DA CACEO 2014 

Dep. Raniery Paulino Presidente/relator PMDB 

Dep. Frei Anastácio Vice-presidente PT 

Dep. Caio Roberto Membro PR 

Dep. Toinho do Sopão Membro PEN 

Dep. Lindolfo Pires Membro DEM 

Dep. Jutay Meneses Membro PRB 

 

 


